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FORORD

Opdyrkningen af de to store Vildmoser — Syd og Nord for Limfjorden — 
hører til de største og smukkeste af de økonomiske Fredens Opgaver, som det 
danske Samfund har løst mellem de to Verdenskrige.

Det er et Landvindingsarbejde af større Format, end der sædvanlig forekom
mer her i vort lille Land.

Fra udyrkede, uudnyttede og værdiløse Sumpe paa Tusinder ai ha, der som 
to store, kolde og vaade Svampe i høj Grad virkede hæmmende paa Plante
væksten i de omliggende Egne, er disse Arealer nu blevet til frodige Marker, 
hvor navnlig Græsmarkerne hvert Aar giver vældige Afgrøder.

Ved Vandafledning og Sammenpresning er disse mægtige, værdiløse Svampe 
bleven til fortrinlig, brugbar Tørvejord, som — foruden i disse brændselsfattige 
Tider at have afgivet Millioner af Tørv af den bedste Kvalitet — udgør en Brænd
selsreserve, der maaske i Fremtiden kan blive af den allerstørste Betydning for 
Landet.

1 Stedet for øde, golde, trøstesløse, ubeboede og nytteløse Sumpe, der hver
ken gav Beskæftigelse, Beboelse eller Værdier af nogen Art, er det nu bleven 
en travl Arbejdsmark — et Nybyggerland — hvor Tusinder af Bønder, Ar
bejdere og andre danske Borgere finder Beskæftigelse, Hjem og et forsvarligt 
Udkomme.

I Stedet for milevide Strækninger, hvor der hverken fandtes Mennesker eller 
Dyr, ser man nu store Flokke af Heste og Kvæg græsse, og travle Mennesker 
færdes. Det er en Oplevelse for enhver — men navnlig for dem, der har set 
Vildmoserne før Opdyrkningen — at se det Liv, der nu udfolder sig paa disse 
vidtstrakte Arealer.

Det danske Samfund er megen Tak skyldig til Vildmosekommissionen, Statens 
Jordlovsudvalg og alle andre, som har bidraget til ved Vildmosernes Opdyrkning 
at gøre Danmark større.



Den danske Rigsdag og Regering bør anerkendes for den Enighed, hvormed 
det store, kostbare Projekt blev taget op og gennemført.

Naar Hr. Konsulent M. K. Kristensen — Græsmarkseksperten — den eneste 
Mand, der endnu er tilbage af de første Medlemmer af Vildmosekommissionen, 
der blev nedsat for 25 Aar siden, da Arbejdet blev paabegyndt, har paataget 
sig Udgivelsen af „Vildmosearbejdet", er det en Borgen for, at Bogen baade vil 
blive interessant og lærerig.

Kastrup, i April 1945.



FORFATTERENS FORORD

Det er endnu næppe 25 Aar siden, Vildmosearbejdet tog sin Begyndelse under 
Statens Indgreb, men Arbejdet stiler nu mod Afslutningen af den første, afgørende 
Fase, og derfor har vi, der staar i Arbejdsbrændingen, ønsket, at der allerede nu 
skal forberedes og udgives en Bog, der fortæller om de Anstrengelser, der har 
omskabt Vildmoserne fra graa, dystre, sumpede, kolde Moseomraader til de smi
lende Strækninger, som vi ser i Dag, hvor Tusinder af Dyr finder deres Føde og 
lever sig til Sundhed, hvor Landets Ungdom tager et Tag for at pleje Dyrene og 
for at bjærge Vinterfoder fra Vildmoserne, og hvor Forpagterne viser, at der 
nu kan leves et sundt, fremadskridende Landmandsliv paa de opdyrkede Flader.

Bogen vil fortælle om de Arbejdere, der tog fat, naturligvis for at tjene det 
daglige Brød, men ogsaa for at være med i et Opdyrkningsarbejde, der skabte 
Samfundsresultater, som blev staaende til fremtidigt fælles Gavn.

Bogen vil berette om de mange samarbejdende Kræfter, der maatte til for 
at finde paa, hvad der skulde gøres for at faa Arbejdet i Gang, som maatte 
planlægge Arbejdet, og som maatte tage den tungeste Ende af Problemerne, 
nemlig Udførelsen.

Bogen bygger paa faglige Redegørelser om Vildmosernes geologiske Udvik
ling, om deres Befolkning i Oldtid og historisk Tid og om de mange Opbud med 
Hensyn til Udnyttelsen, men naturligvis bliver det først og fremmest en Rede
gørelse for Arbejdet, som det har udviklet sig i de sidste 25 Aar, efter at det 
kommissionsmæssigt blev startet.

Mangfoldig af Art og gennemgaaende isprængt stor Idealisme er den Indsats, 
der er øvet, lige fra første Færd og indtil Fremkomsten af de Resultater, der 
er naaet i Dag. Befolkningen har fylket sig om Arbejdet, givet en Haand i med 
og taget Part i Udnyttelsen enten som Græslejere eller som Indlejere af Dyr 
paa Statens Opdrætningscentral. Store Bevillinger er beredvilligt blevet givet, 
for at Opdyrkningsarbejdet kunde gennemføres. Teknikken er taget i Brug i 
vid Udstrækning. Ingeniørsnilde og Opbygningsteknik har faaet Lejlighed til 
at løse store Opgaver, og stadig har de Mænd, der passede Arbejdets daglige 
Ledelse og Tarv, vist, at det var dem en Hjertesag, at alt gik saa godt, som det 
skulde, eller i hvert Fald som det kunde, for at lykkes.

Der kan i Arbejdet følges to ledende Strømninger:
1) Arbejdet skal lykkes trods alt. Det kommer ikke her an paa Øre, hvor 

det drejer sig om et Foretagende, der kan skabe store Samfundsværdier, og
2) Arbejdet skal nok gennemføres, men det skal gøres med saa smaa økono

miske Ofre som mulig, thi det maa i Længden være det sundeste at følge den 
privat-økonomiske Linie. Selv om det er Staten, maa det huskes, at Staten det 
er dig og mig.



Der er spundet mangt et Eventyr om Mosen, om dens naturlige Mystik og 
dens Luftspejlinger i sollyse Dage, men denne Bog er Arbejdseventyret i Mo
serne, hvordan det foregik, hvem der lagde Kræfterne i, og hvad der naaedes 
til Gavn for Land og Folk.

Bogen er sat op som et Eventyr med mange Billeder, ikke af Heksen og 
Dragen, men af de Vaaben, der førte til Overvindelse af Vanskelighederne, af 
Arbejdssituationer og Resultater af Opdyrkningen, men ogsaa af Arbejdstrop- 
perne og deres Ledelse.

De sidste Aar med alle deres Restriktioner har været svære for Vildmose
arbejdet, men trods alt er dets Resultater fastholdt og udnyttet. Det lykkes vel 
ogsaa at fortælle Vildmoseeventyret, saa det kan blive staaende i de interes
serede Læseres Sind.

Ligesom Opdyrkningen og Udnyttelsen af Vildmosens Arealer er Resultatet af manges 
Arbejde, Anstrengelser og Tanker, er Bogen om Vildmosearbejdet Resultatet af manges 
Samarbejde. Naturligvis har Vildmosetilsynet maattet henvende sig til mange Sider for 
at faa baade Oplysninger og Bidrag til Skriftet. Professorerne, Dr. phil. Knud Jessen 
og Dr. phil. A. Mentz har givet Indlæg om deres Specialer. Museumsinspektør, cand. 
mag. Peter Riismøller har samlet Oplysninger fra Vildmosens ældre og yngre Historie, 
og Jordlovsudvalgets Tørveudvalg har ved sin Leder behandlet Tørveproduktionen i et 
selvstændigt Afsnit, ligesom de øvrige Tørveproducenter i Mosens Omgivelser har sendt 
Oplysninger til Bogen.

Kontorpersonalet og Vildmosetilsynets stadige Medarbejdere har hjulpet med Ud
arbejdelsen af Stof til Beretningen, Udformningen af Stoffet, Læsning af Korrektur, Ind
samling og Registrering af Billeder m. m.

Ved Fremskaffelsen af det store Billedmateriale har Vildmosetilsynet modtaget Bi
stand fra mange Sider; nævnes maa Aalborg Amtstidende ved sin Pressefotograf, H. 
Dalby, Det Danske Gødnings-Kompagni ved Konsulent Laurits Larsen og Norsk Hydro 
ved Konsulent L. P. Hansen.

Inspektør Johs. Knudsen har udført Tegninger og bidraget med mange Billeder.
Det økonomiske Grundlag for Bogen er ogsaa tilvejebragt fra flere Sider. Statens 

Jordlovsudvalg har givet Vildmosetilsynet Tilladelse til at arbejde med denne Sag 
som med andet i Mosen, bl. a. til Fremskaffelse af det store Billedmateriale som planlagt, 
men Statens Jordlovsudvalg har dernæst støttet Foretagendet ved at tegne sig for et 
Antal Eksemplarer af Bogen.

Norsk Hydros Fond har ydet Kr. 4.000 til Støtte ved Bogens Udarbejdelse, og Det 
Danske Gødnings-Kompagni har tegnet sig for et saa stort Antal Eksemplarer, at Plante
avls- og Husdyrbrugskonsulenterne og adskillige andre vil kunne blive forsynet med 
Bogen.

Direktør E. Lunding har ligeledes tegnet sig for Eksemplarer til Brug for interesserede 
i nærmeste Udland.

Det kgl. danske Landhusholdningsselskab har hjulpet til med at give Manuskript og 
Billedmateriale den endelige Form og har forestaaet Udgivelsen, og endelig har fhv. 
Landbrugsminister Kr. Bording vist sin Interesse for Udarbejdelsen ved at skrive et 
Forord til Bogen.

Vildmosetilsynet har saaledes en Tak at bringe til mange Sider for, af Bogen nu kan 
forelægges Offentligheden.

Skanderborg, i April 1945.
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Vildmosernes oprindelige Forhold

Vildmosernes Geografi.
Hvor ligger Vildmoserne? Store og Lille Vildmose er pla

ceret Nord og Syd for Limfjorden som et Springertræk om denne og 
med Aalborg-Nørresundby som Centrum. Store Vildmose Nord for Fjor
den midt imellem Aalborg—Hjørring Landevejen og Skagerak. Lille 
Vildmose ligger Syd for Fjorden helt ud imod Kattegat strækkende sig 
ca. 4 km fra Limfjorden til ca. 10 km fra Mariager Fjord.

Mange har faaet fat paa den Kendsgerning, at Lille Vildmose er 
større end Store Vildmose, og dette er rigtigt. Store Vildmoses 
Areal udgør ca. 50 km2. Den har en afrundet, svagt hvælvet Form som en 
kæmpestor Skildpadde. Overfladen naar i opdyrket Tilstand op til ca. 
9 m over Havet. Lille Vildmose er fuldt saa stor, ca. 55 km2. Den 
er mere langstrakt, ca. 15 km lang og 3—5 km bred.

Lille Vildmose ligger med hele sit Omraade — 2800 ha — i Aalborg 
Amt, Fleskum Herred, medens Store Vildmose har sine Statsarealer lig
gende med 2700 ha i Aalborg Amt, Kjær Herred og 600 ha i Hjørring 
Amt, Børglum Herred.

Store Vildmose placerer sig saaledes indenfor de forskellige
Sogne:

Areal Veje
Kommune ha km

Aaby-Biersted ................................................. ........ 2 100 37,0
Sulsted-Ajstrup .............................................. 570 6,9
Tolstrup-Stenum .............................................. ........ 295 4,9
Vrensted-Thise ................................................ 285 9,6
Jetsmark............................................................ L7

Ialt 3 250 60,1

Store Vildmose ligger paa en Slette. Den har kun to særlige Højde
punkter. Mod Nord beherskes den af Thise Bakker med Kirke — ca. 
48 m o. H. — og mod Syd af Biersted Bakke med Kirke — 37 m o. H.;
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mindre Højder er Aaby Bjerg mod Sydvest og Sandelsbjerg mod Vest.
Af Betydning for Vildmosen er Hovedlandevejen, som fører 

fra Aalborg til Hjørring i en Afstand af ca. 5 km fra Mosen mod Øst, 
Vejen fra Nørresundby til Aabybro i en Afstand af 4 km Syd for og 
Vejen Aabybro—Pandrup—Løkken, som løber ca. 5 km Vest for Mosen, 
Brønderslev—Saltum Vejen ligger 4—5 km Nord for Mosen.

Aalborg—Hjørring Banen passerer 4 km Øst for Mosen med Jern
banestationerne: Sulsted, Tylstrup og Brønderslev. Aalborg 
—Aabybro—Løkken med Stationerne: Biersted, Aabybro, Pan
drup og Saltum Syd og Vest for Mosen.

De nærmeste Omgivelser, der har og faar Betydning for 
Statsarealet, er Arealerne Nord for Mosen, hvor der findes 5—600 ha 
Højmose, der gaar over i Lavmosestrækninger. Her findes Hammelmose- 
gaard mod Nordvest, mod Nord Hjermitslevgaard og Grishøjgaard samt 
Brønderslev By, der nu har Landevej til Mosen. Mod Nordøst findes Rebs
engene paa ca. 200 ha, Stenisengene og hele Østsiden, der er kultiveret 
indtil Vildmosevejen. Her findes som Naboer „Fossevangen", Byen 
Brandskov med Skole samt Tylstrup Stationsby i en Afstand af ca. 5 km. 
Længere mod Syd findes Nørhalne mod Sydøst, Biersted mod Syd og 
Aabybro mod Sydvest. Mod Vest findes Kaas samt Pandrup, der har 
Forbindelse med Vildmosevejen. Langs hele Randen fra Vildmose

vejen i Øst, Syd og Vest om Stats
arealet paa begge Sider af Dalgas
vej ligger henimod 1000 ha uop
dyrkede delvis afgravede Arealer, 
som kunde tages ind til Kultur. 
Mod Syd ligger god, sandmuldet. 
Jord i Nørhalne og Biersted. Nær
mest mod Vest ligger GI. og 
Ny Toftegaard samt uopdyrkede 
Strækninger ved Ryssensgrave 
samt Engene ved Ry Aa. Hele 
Vejen Syd og Vest om til Hoved
landevejen ligger gode, frugtbare 
Sandjorder.

Lille Vildmose ligger i 
Modsætning til Store Vildmose 
kun i een Kommune — M o u 
Kommune. Den beherskes af høje 
Landskaber mod Vest, der naar

Sandelsbjerg.
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deres største Højde paa ca. 50 m paa Smidiebakken, men hele Vejen 
langs Vestsiden af Mosen findes Højdedrag, saaledes Kongstedlund 
Bakke, Kællingbjerget, Nr. Kongerslev og Gudumholm Bakker.

Der er Landevej fra Aalborg langs med Fjorden ad Mou—Dokke- 
dal og videre til Hurup og Als, men ogsaa Landevejen fra Aalborg til 
Hadsund, forbi Godset „Lindenborg" gennem Lyngby og Terndrup kan 
bruges for hvem, der vil ind i Mosen fra Vest.

Ryssensyrave, Vest for Store Vildmose.

Der g a a r Bane fra Aalborg til Hadsund, hvor Stationerne Storvorde, 
Gudumholm og Sdr. Kongerslev samt Bælum har Interesse.

De omliggende Arealer mod Øst, Nord og Vest er opdyr
kede, medens den Halvdel af Lille Vildmose, som findes Syd for Stats
arealet og ejes af „Lindenborg", er udlagt til Naturpark og for Største
delen beklædt med Lyng, men delvis er der ogsaa Skov — Tofteskov.

Af Byer har Dokkedal, som ligger umiddelbart op til Mosen mod 
Øst, særlig Betydning og M o u — 4 km fra Mosen — mod Nord. Her 
ligger Høstemark, hvor en tilsvarende Opdyrkning som paa Statsarealet 
er paabegyndt. Mod Vest findes Stationsbyen Gudumholm ca. 4 km 
fra det nordvestre Hjørne af Mosen. Her har Cementfabrikkernes Mose- 
brug udstrakte Mosearealer, som udnyttes til Tørveproduktion og der
efter opdyrkes. Vest paa ligger Nr. Kongerslev i ca. 2 km Af
stand, Sdr. Kongerslev med Station ca. 3 km fra Mosen og 
Bælum 3 km borte. Øst paa ligger endvidere Byen Smidie umid
delbart uden for Moseranden.
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Vildmosernes Geologi.
De to Vildmoser — Landets to største Moser — er næppe meget ældre 

end Tiden omkring Chr. F., hvilket staar i Forbindelse med, at de er dan
net paa hævet Havbund.

Efter at Indlandsisen havde trukket sig tilbage fra Danmark, laa den 
sydlige Del af Landet betydeligt højere end nu; Bælterne og Øresund 
eksisterede ikke, Østersøen var en stor Indsø og den sydlige Del af

Det nordlige Jylland i Stenalderhavets Tid. Den 
punkterede Linie er den nuværende Kystlinie. De 
aabent skraverede O mrander langs Vestkysten be

tegner senere forsvundne Landstrækninger.
(D. G. U.).

.Z'P''SKAGEN
7 /
/i

!
\

UB* FREDERIKSHAVNHJØRRING'

Vesterhavets Omraade udgjorde en Tid lang en Del af Kontinentet. 
Denne Periode kaldes derfor Fastlandstiden. Jo længere nordpaa, man 
kom i Jylland, aftog imidlertid Højdeforskellen, og medens Egnen ved 
Aalborg laa mindst 6 m højere end nu, synes det nordligste Vend
syssel at have indtaget omtrent samme Niveau som i vore Dage. I den 
følgende Tid steg-Havet. Det salte Vand brød ind i Østersøen, og i den 
nordøstlige Del af Danmark, begrænset af en Linie fra Nissum Fjord til 
Nordfalster, trængte Havet endog langt ind over den nuværende Kyst
linie, smig. Fig. Side 15. Da baade den ældre og den yngre Stenalders Køk
kenmøddinger findes langs Kysterne af det paagældende Hav, kaldes 
dette ofte Stenalderhavet. I den nordøstlige Del af Danmark indtraadte 
derefter en Landhævning, som medførte, at Kystlinien efterhaanden trak 
sig tilbage til sin nuværende Beliggenhed. Hævningen er størst i det 
nordlige Vendsyssel, hvor Stenalderhavets Strandlinier ved Frederiks
havn ligger indtil 15 m over Havet.
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Dengang Stenalderhavet havde sin største Udbredelse, var Vendsys
sel, Hanherrederne og Thy opløst i flere store og mange smaa Øer, men 
Limfjorden var dog stadig en Fjord, idet den ikke havde aaben Forbin
delse med Skagerak; kraftige Strandvolde eller nu forsvundne Land
strækninger spærrede. Man forstaar dette deraf, at den Tids Fjordmus
linger og Snegle udgjorde en artsfattig Fauna, som var meget forskellig 
fra Skagerakkystens Dyreliv, hvis Skaller findes i de nævnte Strand
volde. Limfjorden bredte sig mod Nord ind over den Flade, som nu dæk- 
kes af Store Vildmose, Indløbet til Fjorden laa ikke som nu ved Hals, 
men ved Storevorde og Hassing, og Kattegats Bølger brødes mod Kridt
klinterne Vest for Lille Vildmose. Hvor denne nu ligger, var dengang 
Hav, i hvilket Muldbjerg og Tofte Bakker ragede op som skovklædte Øer.

Stenalderhavet var varmere og saltere, end Kattegat er i Nutiden, og 
ved Kysterne fandtes store Østersbanker. Her var Fangstpladser for Sten
alderbefolkningen, der ogsaa hentede sig Vildt i Skovene. Hvad dette be
stod af, viser Indholdet af Knogler i Køkkenmøddingerne og andre sam
tidige Bopladser, som fortæller, at der dengang levede Krondyr, Raadyr, 
Vildsvin, Ulv, ja endog Elsdyr, Urokse, Bjørn, Los og Bæver i Danmark. 
Der er mange Køkkenmøddinger langs Limfjordens datidige Kyster og 
langs Vestsiden af Lille Vildmose, men ingen kendes fra Egnen omkring 
Store Vildmose.

Af Køkkenmøddingernes Indhold af Trækul ser man, hvad Beboerne 
hentede af Træ i Skovene til deres Baal; det var især Eg, men ogsaa Elm, 
Birk, Bævreasp, Hassel og El m. fl. Trækul af Fyr er ikke fundet i Køk
kenmøddingerne, men i Stenalderhavets Aflejringer i Vendsyssel og an
dre Steder i det nordlige Jylland er der jævnlig truffet Rester af dette 
Træ. Bøgen indfandt sig i Vendsyssel i Stenalderhavets sidste Tid, men 
opnaaede først senere en større Udbredelse. I øvrigt giver Mosernes Tør- 
velag gode Oplysninger om Fortidens Plantevækst, og foruden Ved, 
Frugter og Blade af forskellige Planter findes i Tørven og i Fjordens Af
lejringer tillige Planternes Støvkorn, det saakaldte Pollen. Ved at optælle 
dette Pollen under Mikroskopet kan man faa et særdeles værdifuldt 
Indblik i Træarternes Forekomst og Hyppighed til forskellig Tid, og paa 
Grundlag deraf inddeles Tidsrummet efter Istiden i en Række Vegeta
tionsperioder. I en af disse, den senere Del af Fastlandstiden, var Skov
fyrren det fremherskende Skovtræ, og Haslen var meget almindelig. Selv 
om Egen og dens Ledsagere, Elmen og Linden, senere — navnlig i Ege
perioden — i vid Udstrækning fortrængte Fyrren, holdt denne sig dog 
længe, især i det nordlige Jylland, og den forsvandt først langt ind i den 
historiske Tid. Da den rationelle Skovkultur begyndte for 150 Aar siden,
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maatte Fyrren indføres fra Udlandet. Elm og Lind var en Tid ret almin
delige, men traadte senere stærkt tilbage, og vildtvoksende Elm og Lind 
findes nu meget sjældent i Vendsyssels og Himmerlands Skove og Krat; 
imidlertid staar endnu i Nørbjerg fredede Krat ved Store Vildmose en 
Bestand af Eg og Lind som en levende Rest af en ældgammel nu næsten 
helt forsvunden dansk Skovtype.

Senere fortrængtes Egen i stor Udstrækning af Bøgen, og dermed 
indlededes Bøgeperioden. Denne begyndte i Jylland omtrent samtidig 
med Jernalderen, d. v. s. nogle Aarhundreder før Chr. F., men i Egnen 
omkring Store Vildmose synes Bøgen først at have faaet nogen Betyd
ning i Løbet af romersk Jernalder i Aarhundrederne nærmest efter Chr. F.

Man regnede tidligere med, at det store Vendepunkt i Nordjyllands 
geografiske Udvikling, som indtraadte, da Havet begyndte at trække sig 
tilbage, faldt i den ældre Stenalder, idet man henlagde Tidspunktet for 
Dannelsen af Stenalderhavets højeste Strandlinier til omkring 4000 før 
Chr. F. De senere Aars Undersøgelser har imidlertid i væsentlig Grad 
ændret Opfattelsen af Havstigningens Forløb og dennes Varighed. Det 
har saaledes vist sig, at der ikke er Tale om en uafbrudt Stigning af Ha
vet i det nordøstlige Danmark, indtil det endelig trak sig tilbage, men 
Havstigningen er, saa vidt det nu kendes, foregaaet i fire forskellige 
Perioder, adskilte af lange Tidsrum med delvis Stilstand eller endog med 
Tilbagetrækning af Havet. Den første af disse Perioder er samtidig med 
den ældste Køkkenmøddingkultur, den sidste med den yngre Stenalder 
og spænder fra Dyssetid til yngre Jættestuetid; da naaede Havet i hvert 
Fald i store Dele af det nordøstlige Danmark sit højeste Niveau og 
udformede de højestliggende Strandlinier. Først efter denne sidste Hav
stigning, hvis Maksimum formodentlig indtraadte lidt før 2000 før Chr. F., 
satte Landhævningen ind, og Havet trak sig efterhaanden tilbage til de 
nuværende Kyster.

Lille Vildmose.
Denne Moses geologiske Historie er for ganske nylig beskrevet af 

Valdemar Mikkelsen, hvis Fremstilling her i Hovedtrækkene følges.
Under Havets Tilbagetrækning udformedes mellem Muldbjerg, Egens 

og Mou det ejendommelige, af Rimmer og Dopper, d. v. s. Strandvolde 
og mellemliggende Lavninger, karakteriserede Omraade, hvis Overflade 
nu ligger 6—7 m over Havet, og fra Muldbjerg mod Syd opkastedes lige
ledes store, relativt højt liggende Systemer af Strandvolde. Derved af- 
grænsedes en fladvandet Lagune med Brakvand, hvor senere Lille Vild
mose opstod. Lagunens og Mosens Aflejringer studeredes i 1940 i en
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Række Boringer langs en nivelleret, noget brudt Linie fra Kællingbjerg- 
gaard Vest for Mosen over Lillesø, den sydlige Del af Møllesø og videre 
mod Sydøst til Mosens Rand, se Fig. Side 19. Resultaterne af disse Under
søgelser stemmer principielt overens med, hvad der kendes fra et over 
hele Mosen fordelt Antal Boringer, som udførtes i 1918.

Ejendommeligt for Lille Vildmose er de store Søer: Møllesø, Birkesø, 
Toftesø og Lillesø, der er Storformer af Luner. Ud for Toftebakke findes 
desuden et Par smaa Luner, saaledes som de jævnlig træffes i Højmoser. 
Søerne i Lille Vildmose blev tørlagte i 1760 gennem en Kanai mod Øst 
til Kattegat. De tre større Søer er stadig holdt drænede og bruges til 
Agerkultur og Græsning, men Lillesø sattes under Vand igen i 1927. I 
den tørlagte Møllesø opførtes Vildmosegaarden i 1767.

Af stor Betydning for Forstaaelsen af Lille Vildmoses Historie er de 
Fund fra den ældre romerske Jernalder (1. og 2. Aarh. efter Chr. F.), 
Grave og Bopladser paa Søernes Bund, og en tørvedækket Stengrav paa 
Mosens Sandbund Nord for Møllesø, som omtales i P. Riismøllers Afsnit. 
Disse Fund viser, at Mosen endnu ikke eksisterede i det første Aarhun- 
drede efter Chr. F., idet der dengang fandtes en Bebyggelse paa de østlige 
og centrale Dele af det Omraade, som Mosen nu indtager, medens den 
førnævnte Brakvandslagune samtidig bredte sig længere mod Vest, hvor 
Mosens Bund ligger lidt lavere (Fig. Side 20). Bosættelsen paa disse noget 
fugtige Strækninger har næppe været af større Varighed, idet alle dater
bare Oldsagsfund derude fra stammer fra omkring det første Aarhundrede 
efter Chr. F. Her har været gode Betingelser for Jagt og Fiskeri, men man 
har ogsaa haft Agerbrug. Et Vidnesbyrd herom er Fundet af betydelige 
Mængder Blomsterstøv af Korn, sikkert Rug, i noget Klæg, som sad paa 
en Urne fra Birkesø, og herfor taler ogsaa et Fund af lidt seksradet 
nikkende Byg og Hør i det klægede Sand under Graven Nord for Møllesø, 
men der kan dog her ogsaa være Tale om Import fra en Naboegn.

Brakvandslagunen havde Forbindelse med Havet gennem snævre 
Sunde i Nord og Syd, og dens Overflade, der praktisk talt maa have ind
taget samme Niveau som Havets, har ligget lidt lavere end Bopladserne, 
hvis lavest liggende Niveau nu findes ved Kote 3,1 m. Man maa derfor 
efter det foreliggende regne med, at kun Halvdelen af Landhævningen 
er foregaaet i den ældre Jernalder, idet Hævningen i Lille Vildmose- 
Omraadet ialt beløber sig til ca. 5,5 m.

Under den fortsatte Landhævning afspærredes Forbindelsen med Ha
vet, og Brakvandslagunen omdannedes til en Ferskvandssump, i hvilken 
der bredte sig vældige Bevoksninger af Tagrør, som dannede Mosens 
ældste Tørvelag (se Fig. Side 21 C og C 1). Denne Tørveaflejring maa være
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Parti af Lille Vildmose før Kultiveringen.

Kort over Dele af Lille Vildmose, der viser Beliggenheden af Undersøgelseslinien og de Punkter 
(Pi—P<), hvorfra der er udarbejdet Pollendiagrammer, samt de forhistoriske Fund (X 1—6). 

(Efter V. Mikkelsen).
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Land i ældre romersk Jernalder.

Nuværen de Kystlinie.

i
Fund fra ældre romersk Jernalder.

Udbredelse i Lille Vild mose-OmraadetHavets
romersk Jernalder. (Efter V. Mikkelsen).

Land i Stenalderhavets Tid. (Efter A. 
Jessen, 1920).

begyndt tidligst i 2. Aarhundrede efter Chr. F., og Mosens 2—4 m mæg
tige Tørvelag er saaledes dannet i Løbet af ca. 1800 Aar.

Afløbene fra Tagrørssumpen kunde ikke forhindre, at Vandstanden i 
den stadig steg, og Tagrørstørven opnaaede derfor en anselig Mægtighed, 
indtil ca. 1,5 m, saaledes at dens Overflade naar op til Kote 4,5 m. Saa højt 
har Vandspejlet i Sumpen tilsidst staaet, i hvert Fald under Højvande. 
Som Følge af denne Vandstigning blev Bopladserne og Agrene indenfor 
Mosens Omraade snart sat under Vand, og de tre store Søer, Møllesø, 
Birkesø og Toftesø, opstod. Af ukendte Grunde bredte Tagrørssumpen sig 

ikke ud over disses Omraader, og 
til Trods for at Søerne har eksi
steret næsten lige saa længe som 
Mosen, er der ikke i dem fore- 
gaaet nogen Stofproduktion og 
dermed følgende Dyndaflejring af 
Betydning. Lillesø maa være op- 
staaet noget senere end de andre 
Søer, idet dens Bassin delvis er op
fyldt af Sø- eller Tørveaflejringer. 

Underlaget under den østlige 
Del af Mosen bestaar af Strand
sand, de tidligere omtalte Strand
voldsdannelser, og det ligger saa 
højt, at Tagrørssumpen her ikke 
kunde faa nogen Magt. Til Gen
gæld bredte der sig i dette Om
raade en af Birk, El og Eg samt 
Fyr bestaaende Skov, som er spo
ret paa hele Strækningen fra 
Dokkedal til Tofte Bakker (smig. 
Fig. Side 21, Lag D). Tilstedevæ
relsen af Fyr i denne Skovvegeta
tion, der levede i Jernalderen, er 

et nyt Bevis paa, at dette Træ hævdede sig en vis Plads i Himmerlands 
Skove endnu Aartusinder efter Fyrreperiodens Afslutning.

Efterhaanden som Tagrørstørven tiltog i Mægtighed, blev Tilgangen 
af Næringsstoffer for Vegetationen mindre, og Højmosens Planter, der 
hører til de mest nøjsomme, kunde nu indvandre paa Mosen og klare 
sig i Konkurrencen med Tagrørsvegetationen, som de helt fortrængte. 
Det var forskellige Arter af Tørvemos (Sphagnum) og visse Stararter,
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Tranebær, Klokkelyng, Soldug, Kær-Mangeløv samt en i Jylland nu 
næsten uddød Art, Blomstersiv, der er en af Karakterplanterne for den 
Hængesækvegetation, som først kom til Udvikling. Senere indfandt de 
tuedannende Tørvemosarter sig, og den almindelige Højmosevegetation 
fremkom saaledes, som den fortsat findes paa Mosens sydlige, ukulti- 
verede Del.

Lille Vildmose har den for de fleste større Højmoser karakteristiske 
hvælvede Form, og dens højeste Punkt i Tværsnittet, se Fig. Side 21, laa 
i 1940 2,5 m over Moseranden i Vest og 1,5 m over Moseranden i Øst. 
Paa Grund af denne hvælvede Form af Overfladen er Højmosens Planter

Et noget skematiseret Snit gennem Lille Vildmose langs den paa Kortet Side 11) angivne Linie. 
Mærkerne paa Rammens øverste Linie angiver Boringernes Placering.

A mere eller mindre sandet Havler; Ci mere Kærtørv-agtig Sumpforv;
Ai Strandsand; D Skovtørv;
B Brakvandsdynd ; E Hæmgesæktørv ;
C Sumptorv, for en væsentlig Del dannet af Tag- F og II almindelig f risk Hojmosetørv; 

rørsbevoksninger ; G mørkebrun, stærkt omsat Højmoset ørv.

med Hensyn til Dækning af deres Vandbehov udelukkende afhængige af 
Nedbøren, idet den kapillære Vandstigning i Højmosetørv ikke over
skrider V2 m, og denne Vegetation kan i det hele taget kun udvikle sig 
typisk, hvor der ikke foregaar nogen Tilførsel af mere næringsrigt Vand. 
Sker dette, vil mere fordringsfulde Planter indfinde sig. Højdetilvæksten 
paa en Højmose foregaar livligst i Mosens Midte, fordi der herfra finder 
mindre stærk Vandafstrømning Sted end fra Randzonen, og saa længe 
Tilvæksten foregaar livligt, vil der dannes en frisk lysebrun Tørv. Baade 
denne og det levende Tørvemos er paa Grund af dettes ejendommelige 
anatomiske Bygning i Stand til at opbevare betydelige Vandmængder, og 
en voksende Højmose er derfor meget vaad til alle Aarets Tider.

Med uforandret Nedbør er Højmosen kun i Stand til at opnaa en vis 
Højde, der væsentlig bestemmes af Størrelsen af den paa Mosen faldende 
Nedbør, formodentlig fordi Afstrømningen af Vand bliver for stor, efter- 
haanden som Mosens Overflade hvælves mere og mere. Tørvemosser-
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nes Vækst bliver da mindre yppig, og Lyngen tiltager i Hyppighed med 
det Resultat, at der under Tilvækstens sidste Fase fremkommer et Lag 
mørkebrunt, stærkt omsat Tørv med mange Lyngrester. En Periode med 
aftagende Nedbør vil fremskynde Indtrædelsen af dette Stadium, og kun 
hvis der atter indtræder en længere Periode med øget Nedbør, vil Tørve- 
dannelsen komme i Gang igen. Undersøgelser af nordeuropæiske Høj
moser har vist, at der gentagne Gange i Løbet af Oldtiden er indtraadt 
Klimaændringer: Perioder med aftagende Nedbør er efterfulgt af Perioder 
med stigende Nedbør, og disse har man kunnet tidsfæste ved Oldsags
fund i Moserne.

I Lille Vildmose er truffet Vidnesbyrd om Klimaændringer af denne 
Art, der kan sidestilles med tilsvarende i Sverrig og henlægges til Tiden 
omkring henholdsvis 400 og 1200 efter Chr. F. Den ældste af disse to 
Klimaforandringer røber sig i Lille Vildmose derved, at den stærkt fug- 
tighedskrævende Hængesækvegetation og den efterfølgende egentlige 
Højmosevegetation helt fortrængte Randskoven paa Mosens Østside. 
Den unge Højmoses Tilvækst foregik imidlertid ikke uafbrudt, idet der 
mange Steder er iagttaget et tyndt Lag mørkebrun, lyngrig Tørv (G), som 
markerer en Overflade, ved hvilken Tilvæksten standsede for en Tid, 
indtil en ny Stigning af Nedbøren bragte Væksten i Gang igen, og denne 
er derefter fortsat uafbrudt frem mod vore Dage. Den paagældende Stil
standsperiode, i hvilken Lyngtørven blev dannet, er sikkert en Virkning 
af den Klimasvingning, som i Sverrig kan dateres til omkring 1200. Er 
dette rigtigt, er den største Del af Mosens Højmosetørv dannet i Løbet 
af ca. 600 Aar, og da dette Lag Vest for Møllesø før Kultiveringen havde 
en Mægtighed af 3 m, skulde der her siden Middelalderen gennemsnitligt 
været dannet V2 cm Tørv om Aaret.

Store Vildmose.
Den mægtige Bredning, som Stenalderhavets Limfjord sendte ind over 

store Dele af det sydlige Vendsyssel, hvor Store Vildmose nu ligger, 
var omtrent af samme Størrelse som den nuværende Løgstør Bredning, 
idet den mod Nord beskyllede Foden af Tise Bakker og mod Syd begræn
sedes af Bakkeknuderne ved Biersted og Aaby med tilgrænsende Flader, 
medens den mod Vest naaede til Saltum og Jetsmark Bakker og østpaa 
trængte ind i Dalstrækningerne i de Flader, der omgiver Brønderslev og 
Tylstrup. Her strakte sig en større Fjord ind i Ryaadalen, og mod Nord
vest naaede en Fjord helt frem til Løkken.

Det er kun lidt, man ved om Tilstanden i dette Omraade, umiddelbart

22 



før Stenalderhavet trængte ind over det, men i flere Boringer, der er ført 
ned gennem Stenalderhavets Aflejringer, er man dog stødt paa Tørvelag, 
der stammer fra Fastlandstiden. Saadanne gamle Moser, der hviler paa 
Sand, er fundet f. Eks. Øst for Manne, ved Tagmark, mellem Bjerget og 
0. Hoven og mellem Sdr. Elkjær og Holte Bakke. Tilsvarende Tørvelag 
findes andre Steder i Vendsyssel, og af disses Indhold af Planterester faar 
man at vide, at Vendsyssel i Fastlandstidens senere Del ligesom det øvrige 
Danmark har været dækket af Fyrreskov med Hassel og Birk; Nærmere 
studeret er et 3/4 m mægtigt Lag Kærtørv, der ved Voldbro mellem Bier
sted og Aaby ligger under Dynd fra Stenalderhavet, og det ses her, at 
Limfjorden meget tidligt i Egeperioden trængte ind over dette Tørvelag, 
hvis Overflade nu ligger 33/4 m over Havet, samt at Eg, Elm, Lind og El 
indvandrede, medens den øverste Del af det bevarede Tørvelag danne
des, d. v. s. i Slutningen af Fastlandstiden.

De Aflejringer, som Stenalderhavets Limfjord afsatte i Vildmose
bredningen, bestaar for en stor Del af dyndet Ler med Skaller af f. Eks. 
Østers, Hjertemusling, Blaamusling, Strandsnegl samt Blade af Aalegræs, 
men Leret dækkes mange Steder, saaledes under Vildmosen, af et Lag 
leret Strandsand af forholdsvis ringe Mægtighed. Flere Steder langs Randen 
af Bredningen har disse Havaflejringer en Mægtighed af indtil 9 m. Helt 
isoleret er der paa et begrænset Omraade ved Mosens sydøstlige Rand 
truffet blødt, leragtigt Skrivekridt af lignende Beskaffenhed som det, der 
findes ved Lundergaards Mose, hvor det er brugt til Kalkbrænding.

Paa Grund af den store Udbredelse og Mægtighed, som Saltvandsleret 
har under og omkring Vildmosen, og de ubetydelige Højdeforskelle i 
Terrænet er Grundvandet omtrent stillestaaende, og Brønde, der ikke 
føres igennem dette Ler ned i Undergrunden, giver Vand, som indeholder 
Salt og Svovlbrinte. Et andet Udtryk for Bundens Saltholdighed ses deri, 
at der flere Steder langs Mosens Rand er fundet Pletter med en veritabel 
Strandvegetation. Denne er beskrevet af Professor A. Mentz i Slutningen 
af forrige Aarhundrede, idet han tyder den som en Reminiscens fra hin 
Tid, da Vildmose-Fladen endnu laa under Havets direkte Paavirkning. 
Paa disse Omraader med Strandvegetation var Saltindholdet i Jordbun
den saa betydeligt, at denne i tørt Vejr endog kunde antage en lys graalig 
Farve af udskilte Saltkrystaller. Der er her formodentlig Tale om Stræk
ninger, hvor Grundvandet kildeagtigt træder frem til Overfladen, men 
man kan dog sikkert regne med, at der hengik lang Tid, efter at Havet 
havde trukket sig tilbage, før Bunden under Mosen blev saa udvasket for 
Salt, at den blev tjenlig for den Plantevækst, Skov og Sumpvegetation, 
som har dannet Mosens nederste Tørvelag.
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Efter at Limfjorden havde trukket sig tilbage, dækkedes efterhaanden 
den centrale og østlige Del af den tidligere Havbugt af Tørv, og idet der 
til selve Højmosen, Store Vildmose, der tidligere indtog et Areal paa 
godt 62 km2, sluttede sig udstrakte Lavmoser, Hjermeslevenge og Rebs
enge m. fl., som før Egnens Opdyrkning i nyere Tid maaske omfattede 
et omtrent lige saa stort Omraade, har her udviklet sig Danmarks største, 
sammenhængende Tørvedække.

Selve Højmosen maalte, før dens Randparti blev af gravet, omtrent 
10,5 km fra Nord til Syd og 7,5 km fra Øst til Vest. Dens højeste Parti, 
der fandtes i Mosens sydlige Omraade, hævede sig til ca. 10 m over 
Havet, medens Randpartierne laa 3—5 m lavere. Overfladen var altsaa 
hvælvet ligesom Lille Vildmoses. Tørvelagets Mægtighed var højest 
5,3 m, men overskred sjældent 4,5 m, og Mosens Underlag, der udgør en 
næsten horisontal Flade, ligger omkring 5 m over Havet, hvorimod 
Terrænet udenom Mosen sænker sig betydeligt mod Nord og Vest ned 
mod Ry Aa, i mindre Grad mod Sydøst til Lindholm Aa.

Da Landhævningen i dette Omraade efter Havets største Udbredelse 
andrager ca. 7,5 m, dukkede Mosens Underlag saaledes op af Havet, 
efter at Landhævningen havde naaet Tredieparten af sit fulde Beløb. 
Hvornaar dette skete kan ikke nærmere angives, men i Betragtning af 
Forholdene ved Lille Vildmose maa man regne med, at det foregik paa 
et ret fremskredet Tidspunkt i Oldtiden. Fundet af visse Genstande fra 
yngre Stenalder i Sandet under Store Vildmose (se Fig. Side 27) afgiver 
ikke noget Holdepunkt i denne Forbindelse, da de kan være tabt i Stran
den, før Havet trak sig tilbage; men i den keltiske Jernalder (400—0 før 
Chr. F.) maa man regne med, at Menneskene færdedes ude paa Fladen, 
thi fra denne Tid stammer det Bronzetyrehoved, som i 1934 fandtes lig
gende paa Sandbunden under Tørven Nord for Nørbjerg ca. 150 m fjer
net fra den Stenrække, der med et Skridts Afstand mellem Stenene førte 
ind mod det faste Land ved Nørbjerg, og den paa Kortet Side 27, som Nr. 2 
betegnede Gravhøj, indeholdt en Urnegrav, som ifølge Johs. Brøndsted 
synes at tilhøre den keltiske Jernalder, se nærmere i P. Riismøllers Af
snit. Store Dele af Fladen har den Gang været uden Tørvedække.

I Fig. Side 25 ses et Snit gennem Mosen visende de vigtigste Træk af 
dens Udvikling. Det opmaaltes i 1915, men i øvrigt er der for Statens 
Grundforbedringsvæsen i 1918 udført et stort Antal Boringer i Mosen for
delt over hele dens Omraade. Det ældste, mest udstrakte Tørvelag (B) fra 
Mosens første Udviklingsstadium er dannet af en Skovvegetation, hvis 
mest fremtrædende Træer var Birk, El og nær Mosens Rand tillige Eg. 
Mange Steder er disse Træer rodfæstede i Sandet; flere af Egene har
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ved Basis af Stammerne haft en Diameter paa 60—65 cm, og der er paa 
nogle af Stubbene optalt indtil 150 Aarringe. Aflejringen af dette Lag 
kan ikke være begyndt, før Omraadet var hævet saa højt, at det ikke 
længere kunde naaes af Limfjordens Højvande, d. v. s. at ca. Halv
delen af Landhævningens fulde Beløb maatte være naaet forinden, og 
derefter er der yderligere hengaaet en rum Tid, før Bunden blev tjenlig 
til Trævækst. Skovtørven maa derfor være en forholdsvis ny Dannelse. 
Lagets Tykkelse overstiger sjældent Vs m, og det findes udbredt særligt 
i Mosens sydlige Omraade, idet dog en smal Tunge skydes langt mod 
Nordøst (Fig. Side 27). Desuden findes der Træstubbe under Tørven andre

Et noget skematiseret Snit gennem Store Vildmose langs Linien P—P paa Kortet Side 27. Mærker
ne paa Rammens øverste Linie angiver Boringernes Placering.

A Sand eller leret Sand; D øvre Hojmosetørv, lysebrun og frisk;
B Skov torv; E Sumptorv for en væsentlig Del dannet af Tag-
C nedre Højmosetorv, mørkebrun og stærkt om- rørsbevoksninger.

sat;

Steder i Mosens Randpartier, f. Eks. ved Sandelsbjerg og Barbarask, men 
de er her utvivlsomt yngre. Kun paa visse lavtliggende Steder indenfor 
Skovomraadet har der staaet en Sumpvegetation af Tagrør, før Skoven 
bredte sig.

I mange Boringer er der over Skovtørven truffet et tyndt Lag Kær
eller Sumptørv med Rester af Tagrør og Star, d. v. s. fugtighedskrævende 
Planter. Dette antyder, at der atter er blevet fugtigere paa Fladen, og 
samtidig maa det antages, at større Omraader udenfor Skoven forsum
pede, særlig mod Syd, Øst og Nord. I hvert Fald er det nederste Tørvelag 
i Mosen udenfor Skovtørvens Omraade dannet af en Sumptørv, hvis mest 
fremtrædende Plante har været Tagrør, og det fremgaar af Pollenanaly
ser, at dette Lag er yngre end Skovtørven. Denne Sumptørvdannelse 
viser Store Vildmoses første store Fremstød efter Skovtørvens Aflejring. 
Den betød en Katastrofe for Egnens Befolkning, fordi den tvang de Men
nesker, der i ældre romersk Jernalder (0—200 efter Chr. F.) i stor 
Udstrækning havde koloniseret paa Fladen nærmest Nord for Skov
omraadet, til at forlade Bopladser og Marker og søge op paa højere-
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liggende Terræn. Allerede paa dette Stadium blev de to store Gravhøje 
(Nr. 1 og 2), af hvilke den første stammer fra ældre romersk Jernalder, 
overvoksede med Tørv. Hvad Aarsagen har været til denne kraftige 
Udvidelse af Mosens Omraade staar ikke klart. Den romerske Jernalder 
synes iøvrigt at have været en forholdsvis tør Periode, men maaske er 
Vandaftrækket fra de lavere liggende Partier af Fladen blevet stoppet 
ved Tørvedannelse.

Efterhaanden som Tørvelagene tiltog i Mægtighed, spærrede de for 
Tilgangen af Plantenæringsstoffer til Vegetationen fra det underliggende 
Sand og Ler, og dermed fremkom Vækstbetingelser for de yderst nøj
somme Tørvemosser og deres Ledsagere, Tue-Kæruld, Klokkelyng, Trane
bær, Lyng m. fl. En ny Vegetationstype bredte sig derfor over de eksiste
rende Lag af Skov- og Sumptørv, og der aflejredes et Lag Højmosetørv (C) 
af en Mægtighed paa over en halv Meter. Denne Tørv er for Største
delen mørkebrun og stærkt omsat, idet Tilvæksten har været langsom, 
og tilsidst gik den helt i Staa, hvorefter man maa forestille sig, at Store 
Vildmose en Tid har henligget med sin svagt hvælvede Overflade helt 
lyngklædt. Med Dannelsen af denne ældre Højmose afsluttedes Store 
Vildmoses andet Udviklingsstadium, og dens Udstrækning paa denne 
Tid fremgaar af Tværsnittet Side 25 og af Kortet Side 27, paa hvilket 
Linie C angiver dens daværende Omkreds.

Store Vildmoses tredie Stadium karakteriseres af et under hurtig 
Vækst dannet Lag af en lysebrun Højmosetørv (D), som opnaaede en 
største Mægtighed af henved 3 m, og som med en tydelig Grænse dækker 
den mørkebrune Tørv i Lag C. Der dannedes saaledes en ny Højmose 
over den gamle, og Betingelserne for, at dette kunde ske, har været en 
Klimaforandring karakteriseret ved forøget Nedbør. Som Følge af den 
stigende Fugtighed, der medførte forøget Afstrømning fra Mosen, bredte 
Sumpvegetationen sig atter, særligt mod Nordvest, Nord og Nordøst, og 
trængte op over de lidt højere liggende Strækninger mellem Grishøj 
Gaard og Blaasig Gaard, hvor der i ældre germansk Jernalder (400—600 
efter Chr. F.) laa en større Bygd, hvis Omraade i en Bredde af IV2 km 
gennemskæres af Tværsnittets nordlige Ende. Ogsaa denne Bygd maatte 
bukke under for den fremtrængende Mose; Tagrørsbevoksninger skød op i 
de oversvømmede Marker, paa hvilke Sumptørven lejrede sig, og over
voksede helt eller delvis Bygdens talrige, lave Gravhøje for derefter at 
forene sig med Sumpdannelserne langs Ry Aa, i Rebsengene og Hjermes- 
lev Enge.

Under dette udvidede ogsaa Højmosen sit Omraade, idet Tørvemos- 
serne og deres Ledsagere fortrængte Sumpvegetationen, efterhaanden

26



Store Vildmose gennem Tiderne.

Kort visende Store Vildmoses Beliggenhed paa Fladen mellem Ry Aa og Lindholm Aa, Højmo
sens største Udbredelse (Linie D) før Afgravningen af Randpartierne samt Udbredelsen af den 
ældre Højmose (C) og Skovtørven (B) ; smig. Tværsnittet (Fig. Side 25) langs Linien P—P. Nogle 
af de fra Mosens Underlag stammende Oldtidsfund er indtegnet efter J o h s. Brøndsted, 
O Fund fra yngre Stenalder, X Fund fra Jernalderen: 1) Gravhøj fra ældre romersk Jernalder, 
2) Gravhøj formodentlig fra keltisk Jernalder, 3) Flintdolk fra yngre Stenalder. fundet */: m dybt 
i Sandet, 4) Ravperle fra yngre Stenalder, 5) Stenkistegrav fra ældre romersk Jernalder, 6) nogle 
Hustomter fra samme Periode, 7) Lerkarskaar, muligvis fra en Boplads fra samme Tidsrum, 8) en 
Flækkeskraber, 9) et Bronzetyrehoved fra keltisk Jernalder, 10) Gravhøj af ukendt Alder. 1 den 

nordlige Del af Mosen findes talrige tørvedækkede Gravhøje fra ældre germansk Jernalder.
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som Næringstilstanden paa Sumptørvens Overflade forringedes, og den 
svampede Hojmosetørv bredte sig hen over Underlaget med en ud mod 
Siderne aftagende Mægtighed. Denne sidste Fremtrængen gik formodent
lig først i Staa langt hen i den historiske Tid, og Højmosens Grænse, saa- 
ledes som den kunde afstikkes af A. Mentz i Begyndelsen af dette Aar- 
hundrede, er indlagt som Linie D paa Kortet Side 27.

Indtrædelsen af den Klimaændring, som indtraf efter Afslutningen af 
den første Højmosedannelse, og som bevirkede Forsumpningen af den 
germanske Jernalders Bygd, kan sidestilles med Forsumpningen af Skov
tørven i Lille Vildmose, men Tørvedannelsen derefter i Store Vildmose 
synes at være foregaaet nogenlunde jævnt gennem Mosens tredie Ud
viklingsperiode, kun afbrudt lokalt for en kortere Tid, der, efter hvad 
der foreligger, synes at være samtidig med Dannelsen af det mørke 
Lag (G) i Lille Vildmose.

Under Store Vildmoses tredie Udviklingsperiode, i hvilken den bredte 
sig langt ud over den nedre Højmoses Grænse, opstod Øvre og Nedre 
Gaaseluner, disse berømte Søer, om hvilke der er samlet saa megen 
Mystik paa Grund af deres isolerede Beliggenhed, mørkebrune og uigen
nemsigtige Vand og lodrette Bredder. Nu er de helt eller delvis udtørrede. 
Vestsiden var dog lav og sumpet, og her gled Bredvegetationen jævnt 
over i den omgivende lyngrige Mosevegetation. Der foregik paa denne 
Side en livlig Tilgroning ved Vand- og Sumpplanter; Bukkeblad, To- 
snablet Star, Dusk-Fredløs, Gul Aakande samt Knopsiv, der var fremher
skende nærmest Lyngmosen. Tilgroningen skete her, fordi der paa denne 
Side var mest Læ for Vestenvinden, medens Bølgerne stadig angreb de 
øvrige Bredder, navnlig den østlige, hvor der foregik en ganske livlig 
Nedbrydning af Tørvelagets øverste Del; Tuer, sammenholdt af Knop
sivets sejge Rødder, stod her langs Bredden som smaa Øer, der var 
Rester af den tidligere sammenhængende Moseflade. Lunerne vandrede 
saaledes fra Vest mod Øst.

Efterhaanden som Opdyrkningen af Egnen omkring Store Vildmose 
skred frem, skete der ogsaa Indgreb i dens Randzone; Tørvegrave, Af
vandings- og Skelgrøfter skar sig længere og længere ind. Dette frem
kaldte en Udtørring af Mosens yderste Partier, saa Tørvemosset traadte 
tilbage eller forsvandt helt, medens Lyngen bredte sig, men i Mosens 
indre Del levede den typiske Højmosevegetation, karakteriseret ved 
dybe, vandfyldte Mospuder, stadig videre som i de svundne Aarhun- 
dreder. Dette var den fjerde Periode i Mosens Historie, i hvilken alt 
endnu syntes uforandret, naar man først var trængt ind over den lyng
klædte Randzone. Men Tiden kom, da en overvældende Teknik i Løbet
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af nogle Aar formaaede at omdanne den store, øde Flade til produktiv 
Kulturmark, og en ny Fase i Mosens Historie begyndte.

Gennem mange Aarhundreder har Store Vildmose ligget som den 
uangribelige, der Gang paa Gang ved sin Vækst har drevet Menneskene 
fra Hus og Grund, og som endnu helt op til Nutiden kunde true omlig
gende Marker med Oversvømmelser. Stadig var den et Kuldecentrum, 
hvorfra Nattefrosten til langt hen paa Sommeren kunde svide Afgrøderne. 
Nu er Mosen tæmmet og meget derved vundet, men helt bortset fra de 
dermed forbundne Udgifter gælder det ogsaa her, at intet faas gratis. 
Opdyrkningen af Store Vildmose ligesom af Lille Vildmose har gjort 
Danmarks Natur fattigere. En urørt Højmose er som en levende Organis
me, der i sin Udvikling følger egne Love, og den har sit særprægede Plante- 
og Dyreliv. De to Vildmoser var saadanne Organismer i Kæmpeformat, 
nu i den Forstand som er ophørt at eksistere. Dog er endnu den sydlige 
Del af Lille Vildmose tilbage; men lider denne samme Skæbne som den 
nordlige Del, ejer Danmark ikke mere nogen urørt Højmose. Med Vild
mosernes Opdyrkning blev der i det danske Landskabsbillede strøget et 
Træk af mærkelig Skønhed, som vel tydeligst traadte frem, naar man 
saa Store Vildmose fra Biersted Kirketaarn og Lille Vildmose fra Muld
bjergs Top; og den, der i en Sommerdags Brand og flimrende Lys eller 
i Rusk og Blæst har aset sig frem i Store Vildmoses fattige Øde, vil der 
have mødt noget af Vildmarkens Storhed og Vælde, nu snart ukendt i 
Danmark.

Vildmoserne i Oldtid og historisk Tid.
Opdyrkningen af Vildmoserne er en Generobring af Land, der en Gang 

har været beboet og dyrket af Mennesker. Under det mægtige Tørve 
lag skjuler sig Sporene af Bopladser, og Spaden træffer paa Grave i San
det under tusindaarig Mose.

Men det var sent i Oldtiden, inden Menneskene naaede ind paa Vild
mosefladerne, og snart blev de igen drevet derfra. Det er omkring 10 000 
Aar siden, de første Mennesker jagede Rensdyr i Danmark, næsten med 
Udsigt til den vigende Isrand, men det er ikke meget mere end 2000 Aar 
siden, de første Bønder fristede Livet paa Vildmosefladerne.

Ganske vist er der enkelte Stenalderfund fra Store Vildmose — en 
Flintflække med Skrabeæg og en Ravperle fra Damfennerne og et Dolke
blad af Flint fra Tagmarken — men de er saa spredte, at de ikke peger
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hen paa Bosættelse, som vel heller ikke var mulig. Snarere er de vel 
tabt af Jægere eller Fiskere, der søgte Bytte paa de vaade Arealer.

Ikke et eneste sikkert Fund foreligger fra det Aartusind mellem 1500 
og 500 før Chr. F., vi kalder Bronzealderen. Periodens Gravhøje ligger 
lige ud til Lille Vildmoses Vestrand, ja den yderste, Kællingbjærg, lodret 
over Moseranden, men intet Fund har hidtil ladet formode, at Bronze
alderens Mennesker er søgt ud i Mosen.

Først langt op i Jernalderen finder vi de første Spor af Bosættelse. 
Landhævningen er først da saa vidt fremskredet, at Mosefladerne er 
tilstrækkeligt tørre til at tillade en Hélaarsbeboelse. Et eller højst to 
Aarhundreder før vor Tidsregnings Begyndelse rykker Bønderne ud paa 
Fladerne for at blive der, saa længe Naturen tillod det.

Da var Tørvedannelsen forlængst begyndt paa de lavere Steder. I 
Store Vildmoses sydlige Del ligger gammel, mørk Tørv underst, og det 
samme er Tilfældet i Dele af den vestlige Lille Vildmose. Men det meste 
af Mosefladerne var sandede Enge og Sumpe.

Det kan saaledes næppe antages, at Mosefladerne har været særlig 
tillokkende Steder at slaa sig ned for Folk, der kom fra det mere frugt
bare Land, saa der maa have været vægtige Grunde, der talte for en 
Udflytning.

For det første havde den store Klimaforværring allerede virket i lang 
Tid og ødelagt mange Græsgange, som var forsumpede og blevet til Mose 
og Rørsump eller Ellekrat. For det andet synes Tiden omkring Chr. F. at 
vise en ret betydelig Forøgelse af Befolkningen, som maatte have Plads. 
At Landbruget i den tidlige Jernalder blev stærkt intensiveret, tyder alle 
Fund paa, og det var vel nødvendigt at udnytte al den Jord, der lod sig 
dyrke med Tidens Redskaber. Mosefladernes lette Sandbund maatte un
der saadanne Forhold blive inddraget under Dyrkning, saa snart Natur
forholdene overhovedet tillod det.

Saa langt har de to Vildmoser deres Kulturproblemer tilfælles. Ogsaa 
deres videre Historie har mange fælles Træk, men der er dog afgørende 
Forskelligheder, der forlanger, at de behandles hver for sig. Store Vild
mose beretter en lang Historie om den samme Slægts Kamp mod den 
sejgt avancerende Mose i det meste af et Aartusind; man gav sig ikke saa 
længe, der fandtes en Mulighed, og saa vel Afgørelsen længe, inden den 
var fuldbyrdet. Lille Vildmoses Historie bærer i ganske anderledes Grad 
Nederlagets og Katastrofens bitre Præg; her skiftede Mosen Indbyggere 
midt i det Par stakkels Aarhundreder, det overhovedet lod sig gøre at 
leve mellem Mulbjærge og Kællingbjærg.

Ogsaa i historisk Tid følges samme Linier. Store Vildmose er Gen-
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stand for Trætte mellem Naboer indbyrdes og mellem Ejeren og Staten; 
men imedens arbejder en og samme Slægt — Skeel'erne paa Birkelse — 
og deres Bønder roligt og sejgt paa deres egen hævdvundne Maade med 
at gøre sig Mosen nyttig. I Lille Vildmose virkeliggøres Projekterne, saa 
vidt det staar til Tidens Mennesker; der fejres Triumfer og lides Neder
lag i den Rækkefølge, de indfinder sig.

Vildmoserne er nok ens paa Overfladen, men deres Folk og Skæbne 
er saa uens, som det næsten er muligt for saa beslægtede Naturforhold 
og Folk at være. Det er Vildmosens Histories Spænding.

Oldtidsfund fra Store Vildmose.

Trædesten ved Aaby Bjærg.

Søger man Vildmosefolkets Spor fra Mosens Sydside, slaar man i 
bogstavelig Forstand straks ind paa deres Indvandringsvej. Hvor Aaby 
Bjærg løber sin Stævn ud i Mosen ligger en Række store Sten 
under Tørvelaget med et passende Skridts Afstand. Rækken løber fra 
Sydøst mod Nordvest og sigter 
lige mod Mosens andet Forbjærg, 
det nu granklædte Sandelsbjærg 
i Vestranden af Mosen, og her, 
lige Syd for Sandelsbjærg, fandt 
en Tørvegraver i 1912 den anden 
Ende af Rækken. Maaske ligger 
der saadanne Trædesten paa hele 
den næsten tre Kilometer lange 
Strækning, der temmelig nøjag
tigt er Mosens smalleste Sted, 
maaske er der kun Sten paa de 
lave Steder, men at Rækken be
tegner en gammel og stærkt brugt 
Færdselsvej, kan der ikke være 
Tvivl om. Mosefolket vilde ikke 
have det enorme Arbejde med at 
slæbe de mange Sten ud, hvis det 
kun drejede sig om en Vej med 
lidt Færdsel. Paa den anden Side har der sikkert ikke været kørende 
Færdsel, for der kendes flere Veje fra samme Tid med ligefrem Kørebane 
af Sten, medens Mosevejen er en udpræget Gangsti.

Tæt ved denne Vej, i „Salomons Parcel", fandt Tørvegravere et 
Tyrehoved af Bronze; ikke større end at det kan haves inden i 
en Haand, men bevaret saa Bronzens gyldne Lød staar som den Dag, det

31 



Tyrehoved af Bronze (ca. 2—300 Jar for 
Chr. F.), fundet i Store Vildmoses syd

lige Kant. (Nationalmuseet).

gik ud fra Bronzestøberens Værksted et Sted i Syd- eller Mellemeuropa. 
Hovedet slutter sig til en Række Fund af Tyrebilleder af tydeligt keltisk 
Præg, saaledes Sølvkedlen fra Gundestrup i Himmerland. De er Vidnes
byrd om en Tyredyrkelse i de sidste Aarhundreder før Chr. F., der havde 
sine yderste nordlige Udløbere her.

I samme Del af Mosen har vi endnu et Spor af de Mennesker, der 
anlagde Vejen og tabte eller ofrede Tyrehovedet. Langs hele „Dalgas

vejen", men særlig i denne Vejs syd
lige Del, blev der ved Anlæggelsen 
fundet Masser af Lerkar nedgravet ca. 
Vs m i Sandet under Tørven. De inde
holdt Aske og kulblandet Jord og er 
sikkert Urnegrave fra sen keltisk eller 
tidlig romersk Jernalder.

Fra romersk Jernalder — de første 
to Aarhundreder efter Chr. F. — er i 
hvert Fald de noget nordligere paa 
samme Linie fundne Lerkar. Et Sted 
tæt Øst for Sandelsbjærg staar syv Ur
ner i Kreds om en meget stor Sten, og

Sydvest for Bjærget fandtes i 1893 endnu en Plads med Urner lige op 
til Toftegaards Mark.

De fleste af disse Fund har aldrig været beset af Fagmænd, men de 
faa, der er levnet, giver alle det samme Resultat. Det er grove, tykvæg- 
gede Kar uden Ornamenter eller med Negleindtryk i Rækker. Indholdet 
er Aske og brændte Ben, en sjælden Gang en forrustet Jernrest; den 
ældre Jernalders fattige Begravelser. De døde blev brændt, som Skikken 
havde været lige siden yngre Bronzealder, men de brændte Ben blev 
nu ikke mere omhyggeligt renset og lagt i Urnen, nej hele Baalresten 
blev fejet i Krukken, som saa blev gravet ned under flad Mark. Denne 
Form for Begravelse holdt sig i Nordjylland gennem hele Jernalderen, 
men blev i Løbet af første Aarhundrede efter Chr. F. suppleret med Jord
fæstelse i ubrændt Stand. Jordfæstelsesgravene er i Nordjylland ofte sat 
af svære Kampesten i flere Skifter, men kan ogsaa være anlagt under 
Høj uden Stensætning. Begge Former forekommer i Store Vildmose.

I Sandelsfennerne, ret Nord for Centralgaarden, blev i 1925 fundet en 
stensat Grav med Lerkarsæt, som den kan findes overalt i Nordjylland, 
men paa dette Sted er den mærkelig, da den er alene, medens der ligger 
tæt med Brandgrave. Maaske er den slet ikke alene; det kan meget vel 
tænkes, at der ligger mange lignende Grave under det tykke Tørvelag.
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Da Mosen sank, som Følge af Udtørringen, viste der sig i Lunefen- 
nerne at ligge to Høje, der stak op gennem det synkende Tørvelag, Med 
Tørv paa Hovedet lignede de fantastiske Paddehatte, men er da ellers 
skikkelige Gravhøje, ret flade og med en Stenkrans om Foden. Nu ligger 
de som lave, grønne Forhøjninger og bryder paa smukkeste Maade de 
enorme grønne Fladers næsten truende Ensformighed.

I disse Høje ser vi Brydningen mellem de to Gravskikke sat i Projek
tørlys. I den østlige en Lerkargrav, hvor den døde er jordet ubrændt 
og har faaet hele sit Udstyr med, i den vestlige en Urnegrav ikke ulig 
Gravene ved Dalgasvejen. Men udvendig paa Højene er der ingen For
skel at se.

Det var fristende at konstruere en Indvandringsplan efter de to Grav
formers Plads i Mosen, med den gamle Brandgravskik i Syd og Vest og 
den nye Jordfæstelsesskik i Øst. Det er dog snarere en Forskel i Tid, 
der gør sig gældende, og i hvert Fald er det for tidligt at gøre sig nogen 
sikker Forestilling om, hvilke Skel der maatte være, og hvorledes de 
gaar.

Hvor en Gravplads er, maa Mennesker have boet lige i Nærheden. 
Et Stykke Sydvest for Stengraven i Sandelsfenner er der da ogsaa truffet 
Masser af Lerkarskaar, der synes at røbe en Boplads, men de ligger under 
Tørven og stikker kun frem i Siden af en Grøft, saa Pladsen kan kun 
vanskeligt undersøges. Anderledes heldigt ligger en anden Boplads lige 
i det Felt, hvor Brandgravene ligger tættest, paa Sandelsbjærgs østlige 
Skraaning, hvor denne løber ud under Mosen som en flad, sandet Ager.

Her fandtes, lidt Syd for Vejen fra Sandelshus til Toftegaard, en Tomt 
af et nedbrændt Hus. Taget har været af Lyngtørv, der viste sig som 
Tavl af rødt og sort, eftersom Tørvene var mere eller mindre gennem- 
brændte. Fra dette tavlede Felt strakte sig en Tunge af rød Aske mod 
Nordvest udover Marken og viste, at Huset var nedbrændt under en 
sydøstlig Storm.

Huset var af den almindelige jyske Type, som den kendes fra mange 
Pladser især i Himmerland. Væggene af Græstørv op imod en Meter 
tykke og med kun een Dør. Taget har været baaret af indvendige Stolpe
rækker. Gulvet af Ler, men sparsomt.

Smaa Iagttagelser røber ofte en Del af det Liv, som for Aartusinder 
siden rørte sig. En Række Lerkar laa mellem to Stolpehuller med Bunden 
halvt i Vejret; de har staaet paa en Hylde mellem to Stolper og er tippet 
rundt, da Stolperne brændte over. I samme Hjørne laa et Stykke brun
grønt Glas, smeltet sammen til en Klump. Ogsaa til den næstyderste 
Provins i Verden naaede Romerrigets Industrivarer.
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Mærkepæle med Ejerens For
bogstaver. Brugtes til at af
mærke den Tørveparcel i 
Vildmosen, som Lodtræknin
gen gav Ret til at udnytte. 

(Aalborg historiske

Stensat Grav fra 1. Aarhundrede efter Clir. F. Den laa under 
3 Meter Tørv i Østsiden af Lille Vildmose. I Billedets Baggrund 
ses, at Graven er bygget op i 3 Skifter. Fladen i Midten er 

Grundvandet.
Museum).

Gravhøj i Lime fenner ne.

Lerkar fra Brandgravpladsen i Møllesø. »Vandalske« Former. 
(Aalborg historiske Museum).

Tørvespader fra Lille 
Vildmose. Til venstre den 
krumme Fladtørvspade, 
til højre den nyere Skud- 
tørvspade, som bruges 
ved Bænkning af Tørv.

(Aalborg historiske 
Museum).

Tejne af flettet Halm fra en Gaard i Aaby. 
Brugtes til at have Mad i til en hel Gaards
Mandskab, naar de skulde i Vildmosen. 

(Aalborg historiske Museum).

10 Lerkar — et komplet Bord
stel — som blev taget op af en 
stensat Grav under 3 Meter Tørv 
i Østsiden af Lille Vildmose. 
Det er Tidens gængse Former i 
Østhimmerland og Vendsyssel, 
til Forskel fra Urnegravpladsens

» vandalske« Former.
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Der ligger sikkert mange flere Huse ved Sandelsbjærg, dækket af det 
fine, graa Flyvesand, der har slidt Lerkarskaarenes Kanter runde under 
Fygningen. Der ligger ogsaa mange flere Bopladser, for Urnegravene 
fortsætter mod Nordøst lige op til Ny Hammelmose, men kun den ene 
ved Sandelsbjærg lod sig undersøge, da den ikke har været dækket 
af Mose.

Men Mosen voksede. Den sydlige Del, som var tættest beboet i ældre 
romersk Jernalder, groede efterhaanden til med Sphagnum og blev ube
boelig. Maaske er allerede Sandelsbjærg Landsbyen en Randbebyggelse, 
og den ældre Bebyggelse ligger ude paa Fladerne. I alle Tilfælde findes 
ingen yngre Beboelse Syd for Tagmarken; saa langt var Mosen allerede 
eneraadende omkring 300 efter Chr. F. Maaske ligger yngre romersk 
Jernalder i Mosens mellemste Del fra Ryssensgrave til Luneborg, hvor 
meget kan skjule sig endnu. Da ny Fund viser sig, er det Nord for Linien 
Tagmarken—Grishøjgaard, og det er germansk Jernalder (500—800 efter 
Chr. F.).

Fundene er nu fattige nok, det er Brandgrave med Asken af den døde 
lagt i et groft Lerkar og sat ned i en flad Høj, sjældent over 1 m i Højden 
og en halv Snes Meter i Tvær- 
maal. Et eller flere Lerkar kan 
være medgivet, og dertil ikke 
sjældent Glasperler,, der har 
været med paa Baalet og er 
smeltet. Højene røber sig oftest 
ved en Fodkrans af Sten, ellers 
vilde de ofte være bortpløjet 
uden at være opdaget. De kom
mer ofte frem ved, at „Hunde
kødet" brændes bort ved en 
Mosebrand.

Her i det yngre Bebyggel- 
sesomraade ved Tagmarken er 
sidst gjort et mærkeligt Fund, 
som synes at røbe et ret udvik
let Samfundsliv paa Stedet. Ca. 
1 km Øst for Dalgasvejen blev 
Tørven i 1940 af gravet helt til 
Tagrørstørven i Bunden, og paa 
denne Bund staar 8 Sten, som 
danner et Rektangel, 12 m

Plan over Tingstedet ved Tag marken (Store Vild
mose). Stedets absolutte Mangel paa højere Punkter 
gjorde det umuligt at fotografere hele Anlægget paa 

en Gang.
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langt og 8 m bredt. Midt i dette danner 6 mindre Sten en Kreds af 
knapt et Par Meters Tværmaal og i Centrum af denne Kreds endnu en 
Sten, rejst paa Enden og støttet af 6 smaa, tilspidsede Træpæle. Ingen 
Grav fandtes, og et Par Lerskaar uden Ornamenter var alt, hvad der var 
at støtte sig til.

Men dette Fund illustrerer i alle Enkeltheder, hvad vi af litterære 
Kilder ved om det klassiske, nordiske Tingsted. Det firkantede Omraade 
begrænses af de fire Tingstokke, hvor den anklagede sad paa „Tyve
stenen" i Midten, vel afspærret fra hæderlige Folks Selskab ved den 
indre Stenkreds. Det beskrives af Herredsfoged Christen Sørensen The- 
strup i 1747 i alle Enkeltheder og har altsaa paa dette Tidspunkt været 
i uforandret Brug i over et Aartusind; et smukt Vidnesbyrd om den lange 
Sammenhæng i dansk Retsopfattelse og Retsudøvelse.

Det synes at fremgaa af Fundene, at Vildmosefolket har maattet for
trække fra Mosefladen allerede før Vikingetid. Ry Aa har kun lidt Fald, 
og en ganske lille Forandring i Aaens Niveau har kunnet sætte Vand 
ind over den nordlige, lidt højere liggende Del af Mosefladen, hvor den 
yngste Bebyggelse ligger. Om en saadan Opstemning — ved Natur eller 
Kunst — har fundet Sted i Oldtiden, ved vi ikke, men i Middelalderen blev 
Ry Aa stemt ved Hammelmose Mølle, og fra den Tid var i hvert Fald 
Færdsel i Mosen umulig.

Den lange Kamp mellem Mennesker og Mose var endt med Mosens 
Sejr.

Oldtidsfund fra Lille Vildmose.
Der foreligger gode, arkæologiske Beviser for, at Stenalderhavet har 

gaaet helt ind til Lille Vildmoses Vestrand. Lige fra Gudumholm i Nord 
til Egnen om Havnø i Syd ligger Ertebølletidens Skaldynger op mod den 
gamle Kystlinie, der nu mange Steder ligger en halv Snes Kilometer 
inde i Landet. I det flade Vand, hvor nu Mosen breder sig, ragede Mul- 
bjærge, Tofte Skov, Als Kirkebakke og Bakkerne ved Fruerlund op 
som Øer.

Men der er ikke paa disse Øer eller Fladerne deromkring gjort et 
eneste Fund fra yngre Stenalder eller Bronzealder, ikke engang spredte 
Opsamlinger som i Store Vildmose. Mosens Historie begynder et godt 
Stykke inde i Jernalderen.

Et geologisk Kort viser, at et Sund i tidlig Jernalder strakte sig fra 
Limfjorden gennem den vestlige Del af Lille Vildmose og Engene ved 
Veddum til Mariager Fjord. Landet Øst for dette Sund var nu hævet,
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saa de tidligere Øer var blevet landfaste med hinanden, og brede Flader 
forbandt de Toppe, der tidligere ragede op, til en lang 0 fra Mou til 
Als. Paa denne Øs Vestside er de ældste Fund gjort.

Da Mosen var færdigdannet, laa der i Midten fire Søer, som ikke 
har været tørvedækket. Ved det første Kultiveringsforsøg i 1760’erne 
blev disse Søer udtørret og deres Bund kultiveret til Agerland og Eng. 
I Møllesø, den største af Søerne, blev Vildmosegaard bygget. Omkring 
1860 kom Chr. Brønnum, den senere Forpagter af Gudumlund, til Vild
mosegaard som Forvalter, og hans Iagttagelser og Undersøgelser skylder 
vi alt, hvad der vides om Lille Vildmoses Oldtid, lige til Undersøgelserne 
blev genoptaget fra Aalborg historiske Museum i 1937.

Brønnums første store Fund var en Begravelsesplads paa 
Møllesøs Bund, hvor Urner indeholdende brændte Ben var kastet 
ned i lave Gruber paa Hovedet. Bekræftelsen paa denne overraskende 
Meddelelse fik man i 1937, da Resten af Gravpladsen blev undersøgt. 
Det er virkelig en hel Urnegravplads med denne mærkelige, som det 
synes, noget skødesløse Form for Begravelse.

Til dette Fund slutter sig en Brandgrav fra Mosen Syd for Tofte Skov 
i Mosens sydlige Ende. Graven var her ikke en Urne, men en Brandplet 
med hele Baalresten fejet ned i Hullet uden Sortering. Men Mandens 
Sværd var med, et kort, enægget Hugsværd med Træskede, hvis Bøjler 
og Ringe var velbevarede.

Disse Fund er af samme Præg og tilhører en Kulturkreds, hvis bedst 
kendte danske Fundplads er Kraghede i Midtvendsyssel. Denne Kultur 
findes omkring Oderfloden i Schlesien og tilgrænsende Dele af Polen, og 
dens danske Udløbere ligger alle i Nordjylland; dens Kendemærker er 
netop det enæggede, korte Sværd som det fra Tofte og den fine Keramik 
med brede, vandrette Halskraver og stramme Former, som findes paa 
Møllesøpladsen.

Et Kendemærke endnu har den „vandalske" Kultur, som den kaldes, 
fordi nogle Forskere har ment, at Forbindelsen mellem Vendsyssel og 
Østtyskland skyldes Vandalernes Vandring. Det er det klinede Hus i 
Modsætning til det almindelige jyske Græstørvhus, som vi fandt i Store 
Vildmose. Brønnum har fundet Hustomter i Toftesø og beskrevet dem, 
men det fremgaar ikke af Beskrivelsen, om de har haft klinede Vægge 
eller Græstørvsvægge, og det er foreløbig et Hul i vor Viden, til vi gen
finder Husene i Toftesø og faar dem undersøgt.

Enten Vandringen nu er gaaet mod Syd eller mod Nord, har dette 
Kraghedefolk eller „Vandalerne" sat sig fast paa den lange 0 Øst for 
Vildmosesundet, hvor vi har fundet deres Grave. Der har ikke været saa
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helt faa, for de har haft Landsbyer, og deres Grave findes i Mængde. 
Men der er til Dato ikke et eneste Fund, der tyder paa, at de har over
skredet Sundet og betraadt det himmerlandske Fastland.

Derimod foreligger der gode Beviser for, at Himmerboerne har taget 
Landet Øst for Sundet i Besiddelse.

I Birkesøs Vestside fandt Brønnum en Kiste af kantstillede Egeplanker, 
indeholdende 7 Lerkar af forskellig Størrelse, nogle med Ornamentik. 
Det er den klassiske, jyske Lerkargrav, vi har her, kun er det den eneste 
Gang, den er fundet med sine Planker i Behold, bevaret af Søens humus- 
sure Vand (Ak, om vi dog havde haft et Foto af den Grav, men det var 
før Fotografien blev taget i Videnskabens Tjeneste). Hermed er Himmer
boerne rykket ud paa Øen, og deres Invasionsfartøj er fundet lige tæt 
ved; en fladbundet Baad, udhulet af en Egestamme og med but Snude, 
et rigtigt Indvandsfartøj. Den svarer til Store Vildmoses Stenrække, den 
er Forbindelsen til Land, men her var Vandet for dybt til at vade, man 
maatte sejle.

Et Par Kilometer Vest for Dokkedal findes det næste sikre Vidnesbyrd 
om Himmerboernes Erobring. Her ligger en svær Stengrav, sat af tre 
Skifter Sten, der krager ind over hinanden og holdes paa Plads af Kontra
vægte. Tre Meter Tørv er her vokset op over denne mægtige Stenkuppel, 
der rummede 14 Lerkar af typisk himmerlandsk Form og Ornamentik 
foruden et Par Offerkar ovenpaa Graven. Der ligger sikkert flere Grave 
paa samme Sted, men Arbejdet med at udgrave dem skal ske nede i 
Grundvandet, og det gaar ud over Nøjagtigheden.

Ret længe fik Himmerboerne ikke Lov at beholde deres Erobring. 
Næste Gang, deres Spor træffes, er det inde ved Land, hvor Stenalder
havet havde afsat en Revle af kalkblandet Grus langs Mosens Vestrand. 
Dette Grus blev i Aarene 1937—40 opgravet og harpet til Brug i de 
nye Veje i Mosen, og under dette Arbejde fremkom en af de mærkeligste 
Gravpladser fra Danmarks Oldtid.

I en Længde af mindst halvanden Kilometer er Revlen brugt som 
Begravelsesplads i Tiden omkring 100—250 efter Chr. F. Der er baade 
store Stengrave som den ved Dokkedal, Jordgrave med Lerkar som 
Birkesøgraven og endog en Dobbeltgrav, hvor to var begravet sammen, 
liggende i Forlængelse af hinanden, med Hovedet hver sin Vej.

Hermed er i alt væsentligt Vildmosefolkets Vandring fulgt til den 
bitre Ende. Overalt er de drevet i Land, deres Bopladser kendes efter 
ca. 100 efter Chr. F. kun i Land, saaledes ved Mou Mølle, ved Storvorde 
og ved Rønholt samt paa selve Mulbjærge. Mosen selv er nu lukket for 
dem; med andet Aarhundrede efter Chr. F. er Forsumpningen skredet
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saa langt frem, at der ikke længere gives Livsmuligheder for Mennesker 
og Husdyr der.

Stort mere end 200 Aars Bebyggelse har Lille Vildmose altsaa ikke 
at sætte op mod Store Vildmoses 8—900 Aar. Og mens Store Vildmose 
sikkert var beboet af de samme Folk i hele dette Tidsrum, skiftede Lille 
Vildmose Beboere midt i sin korte Tid.

Vi kan ikke se, om Himmerboerne erobrede Moseøen med Magt eller 
fortrængte „Vandalerne" paa fredelig Vis, men de har ikke levet Side 
om Side, for Himmerboernes Efterladenskaber er overalt yngst. Der har 
været dyrket baade Byg og Hør paa Mosefladen, og der har ganske 
givet været gode Græsgange, saa Stedet har vel været en Kamp 
værd. Og at Stedet har været skattet, kan ses deraf, at man endnu længe 
efter, at den naadeløse Mose havde fejet sine Beboere i Land, blev ved 
med at begrave de døde i Randen. Er det en Besværgelse, en Hellig
gørelse af Revlen, saa den onde Mose ikke kunde komme over den, eller 
er det kun Mindet om den tabte Slette? Der gives desværre ikke nogen 
Nøgle til den Tankeverden, men det er dog maaske i Sammenhæng med 
Sagnene om det forjættede Land derude, at en Mand flere Aarhundreder 
senere lægger sin svære Guldhalsring ned ved Mosens Nordrand som 
et Offer til Guderne.

Store Vildmose i nyere Tid.
I Store Vildmoses Historie løber tre Motiver ved Siden af hinanden 

næsten uden at blande sig eller berøre hinanden. Ældst og mest trivielt 
det evige Kævl om Ejendomsret og Udnyttelsesret, som først i ny Tid 
fik sin endelige Afgørelse. Noget senere kommer dertil de mange Pro
jekter til Mosens Udnyttelse. Udenfor Mulighederne for Tidsfæstelse og 
litterær Undersøgelse endelig den vildsomme Sagnverden, der groede 
langs Mosen i Naboernes Fortællinger om Mosens Væsener, der altid 
syntes at leve paa Grænsen til det overnaturlige.

Store Vildmose er jo ikke alene den kompakte Højmose, der først 
i de sidste Aar er blevet kultiveret; dertil hører i Folkemaalet ogsaa 
de mange lave Arealer, der strækker sig ud fra Mosen og er blevet taget 
ind til Dyrkning lidt efter lidt. Fædrifter og Enge huggede sig ind i 
Mosens Kanter, og her kom Lyngen ikke igen, for Tørven blev æltet 
op af græssende Kreaturer og tilført deres Gødning, saa den ikke kunde 
„springe i Lyng” igen. Enge med Tagrør og stive Græsser laa som Tunger 
ind i Lynglandet og blev udnyttet til Høbjærgning. Paa „Tagmarkerne" 
kunde høstes Tagrør, naar Isen havde bundet den lumske Flade, og i
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selve Mosen kunde Vidjer og Enebærris hentes til Kurvefletning. Og 
endelig var jo Mosen selv det rene Brændsel baade med Lyng og Tørv. 
Naar dertil kom Fiskeriet i Ry Aa og Lindholm Aaf er det forstaaeligt, at 
en Tid med næsten ren Naturalhusholdning maatte anse Vildmosen for 
et Aktiv, der nok var en Trætte værd.

Ejere til Vildmosen melder sig først i de historiske Kilder paa en Tid, 
da næsten al Jord var i enten Adelens eller Kirkens Eje. Det betød ikke, 
at kun denne ene Ejer havde Ret til Udnyttelsen; tværtimod synes det, 
som om Bønderne i de omliggende Landsbyer har brugt Mosens Udkanter

Otto Skeel (1639—1696). Opretter af 
Stamhuset Birkelse 1696.

Birkelse Hoved gaard, hvortil Store Vildmose horte 
fra ca. 1660 til 1920.

efter Traditioner, der var temmelig uafhængige af, hvilke Personer eller 
Institutioner, der i Øjeblikket hævdede at være retmæssige Ejere af 
Birkelse eller Hammelmose, de to Gaarde, hvis Besiddelse var Nøglen til 
Herredømmet over Store Vildmose.

Birkelse havde fra gammel Tid hørt under Hammelmose, men i 1203 
stadfæstede Valdemar Sejr Vitskøl Klosters Besiddelse af Gaarden med 
mere Gods ved Mosen. I 1390 købte Børglumbispen Birkelse og lidt 
senere Hammelmose, og med Undtagelse af Hammelmose Lejeenge, der 
synes at have tilhørt Kongen, var de gejstlige Herrer i Børglum Ejere 
af saa godt som hele Vildmosen lige til Reformationen. Efter denne Om
væltning kom begge Gaarde i verdsligt Eje, undertiden samlet, undertiden 
hver for sig, og noget Skel mellem deres Tilliggende i Mosen er derfor 
vanskeligt at trække.

I det Mageskifte, hvorved Albert Skeel erhverver Hammelmose i 1541, 
overdrages han Hammelmose med „rette Tilliggende, Hestehave, Ene
mærke, Alminding" o. s. v. Med Ordet Alminding hentydes sikkert
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til Vildmosen, og som Alminding har Bønderne sikkert betragtet den. 
Almindingens Jord var Kongens, men det, der voksede paa den, var 
Bøndernes. Det svarer til Mosens Naboers Praksis: at de slog Lyng og 
skar Vidjer uden at spørge nogen, men købte Ret til Tørveskær af Mosens 
Ejere.

Det blev dog ikke Hammelmose, men Birkelse, der samlede ikke 
alene Mosen, men tillige de fleste af Gaardene omkring den. I Aarene fra 
1660 til 1696 købte Otto Ottosen Skeel til Birkelse alt det Gods i Egnen, 
der købes kunde, deriblandt baade Hjermeslevgaard og halve Hammel
mose, og i 1696 oprettede han heraf Stamhuset Birkelse, som lige siden 
har tilhørt Slægten Skeel. Til dette Stamhus regnedes hele Vildmosen 
med Undtagelse af nogle Stykker i Øst, der hørte til Vang og Bjørnkjær. 
Selvejerbønderne i Biersted, Vadum, Tylstrup og Nørhalne havde fra 
gammel Tid Ret til Brugen af visse Mosestrækninger.

Om Ejendomsretten til Mosen maatte Birkelse føre mange Trætter. 
Det var altid den gamle Paastand, at Mosen var Alminding, der førtes 
i Marken, sidst og stærkest af selve Staten. Denne Fordringshaver kom 
med et vægtigt Argument: at Mosen ikke var blevet matrikuleret i 1688, 
eftersom den var Kronens Alminding. Imod denne Paastand stod samtlige 
Lodsejere, repræsenteret af Godsforvalter N. W. Møller, Birkelse, der 
tillige var Birkedommer paa Oxholm og en dreven Jurist. Sagen paa- 
begyndtes i 1807, og Aaret efter udtaler Amtmændene i Hjørring og 
Aalborg sig for det Synspunkt, at Mosen var Kronens Alminding. Derpaa 
lod Rentekammeret Mosen opmaale og kortlægge.

Selve Sagen blev dog ikke rejst, før den lange Krise efter Napoleons
krigene var ovre. Først i 1833 udnævnte Kongen en Kommission til at 
undersøge „om hvorvidt Ejendomsretten til den saakaldte store Vildmose 
udi Vort Land Nørre Jylland tilkommer Os". Det blev Amtsforvalter 
Brinck-Seidelin, Hjørring, og Herredsfoged A. N. Hvass, Bælum, der blev 
Statens Kommissærer, og de holdt i Løbet af 6 Aar 22 Møder og tog 
et uhyre Antal Tingsvidner.

Baade ved Kommissionsdommen i 1840 og ved den følgende Sag for 
Højesteret blev imidlertid den fulde Ejendomsret tilkendt Lodsejerne. 
Birkelse gik ud af Stridighederne som Ejer af langt den største Del af 
Mosen; af hele Arealets 6000 Hektar ejede Stamhuset de 4600, medens ca. 
30 Lodsejere delte de resterende 1400. Denne Fordeling bibeholdtes uden 
yderligere Retssager til Staten i 1920 købte en stor Del af Mosen.

Midt i al den juridiske Højtidelighed bliver Mosen ofte benævnt som 
et ubrugeligt Morads. Det var der mange, der ikke kunde affinde sig med, 
for den indeholdt jo da næsten ubegrænsede Mængder af Tørv, og i
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1789 undersøgte et københavnsk Selskab, om det var muligt herfra at 
skaffe Tørv til Hovedstaden, hvorfor de sendte en Mand op for at 
se paa Mosen og paa Mulighederne for Køb. Det blev opgivet, uden at 
det nu kan ses hvorfor.

Slesvigeren Henrik Kroymann, der ledede Udtørringen af Nørreøkse 
Sø, foreslog i 1805 i „Jyske Efterretninger" at grave en Kanal fra Løkken 
til Ry Aa og uddybe denne Aa til Limfjorden, saa Forbindelsen til Norge 
og England kunde gaa den Vej og Havstrømmen gaa gennem Kanalen 
og uddybe Limfjorden. Men N. W. Møller betegnede i samme Blad Planen 
som alt for kostbar.

Kanaleksperten fra Lille Vildmose, Landvæsenskommissær A. Møller 
i Gudumholm, var den næste, der vilde tage sig af Mosen. Hans Projekt 
regnede med en Kanal gennem Lindholm Aa eller med en Kanal ret 
gennem Vildmosen fra Ry Aa ved Hammelmose til Haldager. Sidegrøfter 
skulde afvande Mosen, hvis derefter dyrkbare Arealer skulde betale 
Projektet.

Amtmand E. Blom i Hjørring mente, at en Kanal skulde gaa gennem 
Ry Aa og være til at befærde med fladbundede Kaage.

Det sidste Kanalprojekt i de store Planers Tid skabtes af Professor 
Gregers Begtrup, der paa sin landsomspændende Rejse i 1806 for at 
undersøge Landbrugets Tilstand ogsaa kom til Vildmosen. Han var meget 
forsigtig, vilde kun lave Kanal fra Hammelmose til Birkelse og vilde 
ikke love noget om, at det skulde betale sig.

Ingen af Planerne kom til Udførelse. Ingen af Forslagsstillerne var 
heller videre kendt med Store Vildmose, og Planerne kom paa en Tid, 
da Optimismen var ved at gaa paa Hæld. Og dog var Erfaringerne fra 
Lille Vildmose gode.

I det hele taget syntes alle Planer at skulle strande lige før Havnen. 
Kammerraad Kabell vilde i 1841 udvinde Salt af de saltholdige Damme 
ved Toftegaardene, der indeholder ca. 3 pCt. Salt, men skønt han fik 
baade Jord og Mose til Iværksættelsen, fik han aldrig begyndt.

Toldforvalter F. H. von Holstein fremsatte saa i 1859 en ny Plan, der 
regnede med en total Afrømning af „Hundekødet" og en Blanding af 
Bundtørven og Sandbunden til frugtbar Agerjord. Han indbød til at tegne 
Aktier, men først da han fik nogle Englændere interesseret, saa det ud 
til at lykkes. Da faldt hele Foretagendet sammen paa et Øjeblik, idet det 
viste sig, at Toldforvalteren havde begaaet omfattende Besvigelser.

Et sidste vældigt Projekt fremkom i 1891 anonymt. Det regnede med 
hele Vildmosen og Lundergaards Mose, ialt 15 000 Tdr. Land, som skulde 
afvandes, afgraves for Hundekød og kultiveres. Strøelse og Tørv skulde
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Oberstløjtnant E. M. Dalgas.

betale hele Udgiften, og der blev lovet det Aktieselskab, der skulde drive 
Forretningen vældige Renter. Endnu kunde Vildmosen faa Folk til at 
se Syner.

Men hvem der arbejdede, medens de mere eller mindre udenforstaaen- 
de lagde Planer, det var Mændene paa Birkelse. Omkring 1830 begyndte 
de at grave „den store Mosegrøft" rundt om hele Birkelses Del af Mosen, 
samtidig med at den Udgrøftning, der stod paa endnu, da Staten overtog 
Mosen, paabegyndtes i Tilslutning til den store Grøft. Det var Dagens 
Arbejde, de fik gjort, men efterhaanden som det skred frem, saas det, 
at en samlet Plan var ønskelig, og den blev da 
udarbejdet i 1879 af E. M. Dalgas. Planen reg
nede med en Afrømning af Hundekødet og en 
Blanding af Bundtørv og Sand, men det skulde 
ske, efterhaanden som der kunde findes Afsæt
ning for den indvundne Tørv og først paa de 
Arealer, der var dækket af mindst Hundekød. 
Den lange „Dalgasvej" fra Skovenge i Syd til 
Hammelmose i Nord, der var Forudsætningen 
for Planens Gennemførelse, blev paabegyndt 
samme Aar og er for længst fuldført. Og medens 
alle de store Planer om hastig Kultivering blev 
udkastet af Folk, der kun havde løseligt Kend
skab til Mosen, er alle virkelige Ændringer i Mosens Karakter fore
taget af Birkelse Gods.

Saa temmelig udenfor hele Diskussionen stod Bønderne. Vildmosen 
krævede deres Opmærksomhed Aaret rundt; for dem var den ikke nogen 
egentlig Ødemark, selv om de fleste aldrig naaede mange Meter ud i 
Mosen. Om Foraaret skulde Tørven graves, enten i egne Tørveskær eller 
i Herskabets Mosepart. I Birkelses Del af Mosen maatte Bønderne stille 
til Udvisning. Tørveskær blev købt i Favnevis og betalt forud, hvorefter 
Lodtrækning afgjorde, hvor hver enkelt skulde grave sine Tørv. Kom 
man til at køre nogle lange Mil det ene Aar, kunde det jo hænde, at 
Lykken var bedre næste Gang.

Undertiden gik det ikke ganske stille af, naar Beboerne skulde bjærge 
Tørv i Mosen. I Vendsysselske Aarbøger for 1943 oplyser Overlærer 
Kr. Værnfelt, at Beboerne i Biersted og Vadum udkæmpede en rask, lille 
Mosekrig angaaende deres Rettigheder.

Vadumbøndeme havde fra gammel Tid deres Tørveskær Nord for 
Nørhalne Mose. Det var ilde for dem, fordi Vejen fra Vadum til Mosen 
var baade lang og træls, men nu kom i 1824 Stiftslandinspektør P. Birk,
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Store Vadumtorp, Bønderne til Hjælp. Han udskiftede Moselodder til 
dem i Biersted Mose lige Nord for Bierstedboernes.

For at skaffe dem Adgang købte han Vejret til Vadumboerne af sin 
Svigerfader, Arent Hassel Rasmussen, Biersted Vestergaard.

„Bjesingerne" blev rasende og besluttede sig til med Magt at mod
sætte sig denne Ordning. Vadumfolkene kom godt nok ud i Mosen 
for at skære deres Tørv og stakke dem, men den Dag, Tørvene skulde 
hentes hjem, gik det galt.

Fra Vadum kom 12—13 Vogne kørende paa Rad gennem Biersted By. 
Man var væbnet med en solid Pisk eller en god Kæp, fordi det var ryg
tedes, at „Bjesingerne" vilde modsætte sig Tørvenes Bortkørsel fra Mo
sen. I Biersted var man forberedt. Da Vogntoget rullede ind i Byen, greb 
hver Mand sit Værge og stak i Rend bag efter Vognene. Vadummerne 
var imidlertid drejet af og kørt ned mod Mosen, men da de kom til 
Hulvejen Nord for Biersted, var der gravet en dyb og bred Grøft tværs 
over Vejen, og her stod tre af de stærkeste Kæmper i Byen parat med 
hver en solid Knippel. Vadumboerne sprang af Vognene og slog løs 
paa de tre Skildvagter, der værgede sig modigt, indtil Forstærkning kom.

Nu udspandt der sig et regulært Slag paa Knipler, Piske og Knytnæver, 
men „Bjesingernes" Styrke voksede, idet Mænd, Karle og Drenge kom 
løbende for at deltage i Kampen. Vadummerne maatte bede om Pardon 
og humme deres Køretøjer ud af Snævringen og køre hjem med ømme 
Rygstykker uden Tørv.

Nu fulgte en Retssag, der sluttede den 5. April 1839 ved, at en Kom
missionsdomstol frakendte Vadummerne Ret til det omstridte Tørveskær 
og henviste dem til deres gamle Plads i Nørhalne Mose.

Høslæt kunde ogsaa lejes i de vide Enge, der ligger som et grønt 
Bælte udenom den mørke Mose. Tit viste Luftspejlingerne sig for Fol
kene i de hede Middagstimer, og i Solskin laa Mosefladen altid i et 
Flimmer, der gjorde alle Afstande usikre og fik Thise og Biersted Kirker 
til at syne som Prikker ved Verdens Ende.

Var Hø og Tørv saa bjærget, blev Kvæget drevet i Engene. De gik 
ikke langt ind paa Mosen, men Kanterne var evigt traadt op i Tuer. 
Birkelse lod i 1700-Aarene en Del Bøgepur plante paa Mosen, men i 
1795 var det „for det meste udgaaet eller bortstjaalet". Tyvene var nok 
i de fleste Tilfælde Kreaturer.

Sensommerens Høst i Mosen var Bær, baade Multer, Tranebær, Tytte
bær og Blaabær, foruden de foragtede Revlinger, som egentlig kun Fug
lene forstaar at skatte. Men forsigtige maatte baade Høstfolk og Bær
plukkere være, for Hugormene vrimlede i Mosen.
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Faldt Vinteren ind med Barfrost, var det Tid at høste Tagrør paa 
„Tagmarkerne", og Husfolkene gik ud i Mosen for at skære Vidjer og 
Enebær til Kurvefletning for at tjene en Skilling i Vinterens Ledighed.

Det var Aarets Rytme for Bønderne, men ind i den sprang Mose- 
brandene. Gerne om Foraaret eller Sommeren, naar Tørv og Hø kunde 
komme i Fare. Røgen trak Vand i Øjnene paa Folk Mile væk, og for dem, 
der maatte ud i Ildlinien for at redde Tørv og Hø, var det baade risikabelt 
og ubehageligt. Man tog en vaad Græstørv paa en Greb, et Ris eller 
et vaadt Lyngknippe og tærskede løs paa Ilden, men oftest maatte Men
neskene give tabt og lade Ilden rase ud.

Og Tørv og Hø var ikke det eneste, Ilden kunde tage. For Tørv var 
jo ikke den eneste „Ilding", der var at hente i Mosen; til Bagning og 
Madlavning brugtes helst Lyng, og nu sved Ilden hele den lange Mose- 
lyng af for flere Aar.

Dog var Ilden godt for noget. Hugormene kunde ikke alle løbe fra 
Ilden, og de hadede og frygtede Ulve, der kunde undgaa Fælder og 
putte sig for Klapjagter, kunde ikke hytte sig for Ilden. Grævling og 
Ræv boede i hele Byer i Sandelsbjærg og Aaby Bjærg, men havde deres 
Tilhold i Mosen og fik deres Part af Varmen.

Af Mosens vingede Indbyggere var Urfugl og Havørn de fornemste, 
men ogsaa Svømmefugle fandtes i Massevis i Lunerne. Jagt kunde dog 
kun Stamhusets Besiddere drive, men Bonden var heller ikke Jæger. 
Dyrene i Mosen var slet ikke Vildt; de var en Del af Mosens Fabelverden.

Om Natten blev Vildmosen et uhyggeligt og fremmed Sted, hvor 
rædde Mennesker hørte Mørkets Aander husere. Var det Ulv og Ræv, 
eller var det Genfærd af Folk, der var gaaet i Bløde? Hvert Slægtled 
havde sine Sagn om Folk, som Mosen eller Ulven havde taget.

Mosens sidste Tribut blev opkrævet i Marts 1906, da Niels Chr. Peder
sen fra Nørhalne Hede og hans Søn Jens Christian gik ud for at skære 
Vidjer. Det blev Snestorm, og de frøs ihjel. Eftersøgninger gav ikke 
Resultat, og først to Aar efter blev de fundet ved Bjærgets Damme. 
Den Historie kan nu rekonstrueres ved Pressens Hjælp, men saa daglig
dags som den er, kan mange lignende være udspillet uden at være kom
met udenfor Egnen.

Fablerne havde vel oftest en Kærne af Virkelighed. I hvert Fald er 
det notorisk, at et Par „Tigerkatte", der havde tilhørt en af Wallensteins 
Officerer og var brudt ud af deres Bur, i 1628—29 huserede i Vildmosen og 
i Aarhundreder efter i Beboernes Fortællinger.

Men trods alle Fabler synes det at være Bønderne, der bedst forstod 
at tilpasse sig Mosen og gøre sig den underdanig. For Birkelse var den
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Ejendom og Virke; for udenforstaaende et unyttigt Morads, men for Bøn
derne en Del af deres normale Tilværelse, der gav dem Ildebrændsel, 
Foder til Dyrene, Tag paa Husene og Næring til Fantasien.

Lille Vildmose i nyere Tid.
Store Vildmose er omgivet af beboet og dyrket Land paa alle Sider 

lige fra Oldtid. Lille Vildmose kun paa den ene: Vestsiden. Mod Syd 
løber Mosen ud i de vidtløftige Enge omkring Veddum og Hederne ved 
Hurup; mod Øst er der kun den smalle Revle mellem Mosen og Havet, 
der i Mulbjærge strammer sig op til at præsentere Danmarks eneste 
Bjærglandskab. I Nord saa den store 0, hvor Egense og Mou samt Høste- 
mark ligger.

Mou er ifølge sit Navn en meget gammel Landsby, og der er ogsaa 
mange Levn fra Jernalder der. Men først omkring 1400, flere Aarhundre- 
der senere end de fleste andre, faar den sin Kirke. Sognet var vel for 
fattigt og for lidt bebygget, og passer Sagnet, der siger, at Mou Folk 
søgte Sejlflod Kirke, havde de yderste Sognefolk tre stive Mil til Kirke: 
de Folk fra Dokkedal befandt sig yderst i Verden.

Herude paa Revlen ligger den ensomste Landsby i Danmark, endnu 
med vore Dages lige Veje har den en stiv Mil over halvøde Strækninger 
til nærmeste Naboby. Klemt inde mellem Mosen og Havet blev Dokkedal 
en Langby langs Vejen og er endnu sine tre Kilometer mellem Sogne- 
fogedgaarden i Nord og Fiskernes Huse i Syd. Her paa den fattige Sand
revle holdt Menneskene sig fast gennem godt og ondt. Da der skulde 
anlægges Vej over Mosen i 1938, blev der taget Fyld i Mulbjærges syd
lige Del, og her gravede Arbejderne ind gennem Risgærder og tykke Tang
volde, der sad dybt inde i Sandet. Den mægtige Klit er vandret i Østen
storm, og Beboerne har været nødt til at dæmpe Sandflugten med, hvad 
der var for Haanden.

Saa fattig end Dokkedal kunde synes, har Stedet dog haft sin Stor
hedstid. I 1500-Aarene søgte Sildestimerne dertil om Foraaret, og der 
blev fanget og saltet Mængder af Sild. Kronen havde sin Salter der til 
at opkøbe Fangsterne og faa dem saltet ned til Hærens og Flaadens 
Behov, og det var ikke i smaa Maader. I 1567 fik han tre Læster 01, 
d. v. s. 36 Tønder à 120 Potter. Det kan ikke engang en Sildesalter drikke 
selv, det maa være til Repræsentation. Mange Regler blev givet for 
Fangst og Handel, ja i 1560 nævnes i et Dokument endda Borgmester, 
Raadmænd og Byfoged i Dokkedal, men det maa være en Kancellitorsk; 
Købstad har Dokkedal dog aldrig været.
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Der drives Jagt ved Lunen.

Dokkedal og Mulbjœrge set vestfra over 3 Kilometer kultiveret Mose.

Den gamle Kanal der gravedes omkr. 1760 fra Vildmose Søerne til Kattegat. 
Vildmosegaard ligger til højre. 47



Vildmosen forsøgte Dokkedalboerne sig vistnok ikke paa, udover at 
de skar Tørv og drev Kvæg ud i Kanten af Mosen. Men længere sydpaa 
brugtes Tørven og Lyngen fra Mosen til Saltbrænding. Oprindelig var 
det nok Træ, der blev brugt, men efterhaanden som de gode Skove i Als 
Sogn blev ødelagt, greb man til Mosen. Saltet blev ikke brændt af Tang 
som paa Læsø, men ligefrem inddampet i store Pander. Ogsaa her, ved 
Kragelund og Haslevgaarde, var der stort Tilløb af fremmede i Silde
tiden; de hængte Laderne fulde af Sild paa Stokke og tændte Baal paa 
Gulvet. Vilde Sildene ikke blive brune, slog man Lage i Ilden, saa den 
ret kunde ose.

Kragelund var indtil omkring 1600 en ret stor Landsby, men blev 
saa ødelagt af Sandflugt, og det skyldtes, hvis man tør tro Sagnet, nogle

'»Sog-nefogedgaarden* i 
Dokkedal ved Lille Vild
moses Østside.

af disse fremmede Fiskere „tykke og fede", som gjorde Trapper i Bakkerne 
for at komme lettere over til Havet. Derved slap Sandet løs og over
fløj snart Markerne, saa Beboerne maatte flytte til Hurup og Dokkedal.

Helt ud paa Toftehalvøen boede Bønder og Fiskere. Baade i Kejser
krigene 1627—29 og i Torstensonfejden 1643—45 søgte mange til Tofte 
af Frygt for Fjenden, „thi de turde ikke komme til Tofte for gode danske 
Snaphaner her af Egnen, som lod sig bruge i Skovene mod dem".

Alle historiske Kilder, der angaar den østre Side af Vildmosen, taler 
saaledes kun om Fiskeri og om Landbrug, der næppe kan holde sine 
Agre fri af Sandflugten, efterhaanden som Skovene gaar til. Om nogen 
Kultivering af Mosen kan der slet ikke blive Tale, den er kun en anden 
Klasses Brændselsreserve. Og da Mosen allerede i 1752, altsaa længe før 
Landvinding ved privat Initiativ ret var begyndt, blev erklæret for Kon
gens Alminding og derefter gik over i een Mands Eje, kom der aldrig 
nogen Dyrkning i Gang. Baade af geografiske og juridiske Grunde beholdt 
Vildmosen sine østlige og sydlige Grænser ubeskaaret lige til vor Tid.
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Anderledes i Vest. Her ligger gammel, tæt Bebyggelse lige ud til 
Mosen, og her var Mosen den fornemste Brændselsleverandør, som paa 
de gode Jorder, hvor Skoven tidligt maatte vige, var af største Betyd
ning for Bønderne langt ind i Landet. Mosekanten er opskaaret langt ud 
fra Land og de mærkelige Tørvespader, formet som et bredt, klodset 
Træsværd, er fundet langt ud i Mosen.

Hvordan disse middelalderlige Spader har været brugt, ved vi nu 
intet om. De blev afløst af den svære, krumme Fladtørvspade, hvormed 
man afgravede Tørven ovenfra, til man naaede Vandspejlet, hvorefter 
man opgav og lavede en ny Grav. Metoden ødelagde Mosen og efterlod 
ingen Overflade bag sig, der kunde kultiveres. Dens Spor er synlige 
langt ud langs Vejen til Vildmosegaarden som smaa firkantede Huller i 
Mosens Overflade.

Den nyere Metode er at „bænke" Tørven. Graven afskæres lodret, 
og Overtørven kastes bag Graveren, som derefter inddeler Bænken i 
Stolper med Tørvekniven og deler disse Stolper i „Skudtørv" med Spa
den. Ikke alene kan han grave flere Tørv paa denne Maade, men han 
efterlader en næsten jævn Flade bag sig, der let kan kultiveres. Hele 
Mosens Nordvesthjørne, der stikker ud mellem Nørre Kongerslev og 
Høstemark, har faaet sine Grænser beklippet med Hundreder af Tønder 
Land ved Tørvegravning efter Bænkemetoden.

Denne nye Arbejdsmetode indførtes af den Mand, der tog et af de 
haardeste Nap med Mosen, og vel egentlig er den, der med mest Held 
har arbejdet paa dens Kultivering i ældre Tid: Kammerherre Friedrich 
von Buchwald til Gudumlund. Til hans Gaard hørte Mosens Nordvest
hjørne, hvor den lyngklædte Mose gik over i en grøn, vædskende Sump, 
hvor der kunde reddes nogle faa Læs daarligt Hø, men som iøvrigt var 
uden Værdi.

Det første Buchwald gjorde, efter at han i 1776 havde overtaget sin 
Fædrenegaard, var at lade grave en Kanal fra Lindenborg Aa til Gudum
lund, først for at lede Vandet bort, men snart tillige for at skaffe Vand
kraft til sine mange Fabrikker, der efterhaanden blev anlagt, hvor nu 
Gudumholm Stationsby ligger. Dette Kanalsystem blev udvidet, førsl 
med en Kanal ind i Gudumlunds egen Mose, og efter at Rigets almægtige 
Finansminister, Grev Ernst von Schimmelmann, i 1798 havde købt Gaard, 
Fabrikker og Gods, tillige med en Forlængelse ind i Vildmosen, som i 
Forvejen tilhørte Schimmelmann.

De mange Fabriksanlæg krævede Vandkraft og billigt Brændsel, og 
begge Dele var til Stede. Kanalen havde Fald nok til at trække Maski
nerne, og Vildmosen kunde levere Tørv til Aarhundreders Forbrug. Og
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dog var det ikke saa lidt, der skulde til; i 1805 blev der saaledes gravet 
13 Millioner Tørv, der blev prammet hjem gennem Kanalen. Til dette 
store Arbejde havde man Sommeren igennem ca. 400 Mennesker 
— Mænd, Kvinder og Børn — i Arbejde med at grave, rejse, skrue og 
fragte Tørvene. Omkostningerne svingede med Mængden af Tørv og 
med Vejret, de laa mellem 1500 og 4000 Rigsdaler aarligt.

Den virkelige Gevinst for Samfundet var ikke Industrianlæggene, for 
de gav konstant Underskud og blev et efter et nedlagt. Nej, det var 
Kanalerne, der afvandede et mægtigt Areal af Eng og Mose og gjorde 
et halvt Sogn til veldyrket Land, mens det før var værdiløst Morads.

Men da Gudumlund-Eksperimenterne tog deres Begyndelse i 1776, 
var Arbejdet med at kultivere Mosen indefra allerede i fuld Gang.

I 1752 ønskede Regeringen at skaffe sig Klarhed over, hvem der var 
Ejer af Lille Vildmose, og der blev nedsat en Kommission til at udrede 
Forholdet. Den bestod af Grev C. F. Levetzau til Store Restrup, Borg
mester i Aalborg Christian Solberg og Kammerraad Niels Schelde. Af 
disse lokalkendte Mænd var det Schelde, der trak Læsset og fik mest 
Indflydelse paa Resultatet; hans Kort over Mosen samt hans Mening blev 
ogsaa Kommissionens.

Alle Lodsejere langs Mosens Grænser blev tilsagt til Randrup i Juli 
1752 og mødte med deres Bevisligheder. Det var syv Herremænd, der 
alle hævdede deres Bønders hævdvundne Ret til Tørveskær og Fædrift 
i Mosen, men iøvrigt ikke havde Breve eller Skøder, der kunde bevise 
noget Skel eller nogen Ejendomsret.

Allerede en god Maanedstid efter — i Enevældens Dage et forbløf
fende Hastværk — forelaa Kendelsen. Vildmosen bør „efter Vores Skiøn- 
somhed ansees som en Alminding, der tilhører Kongen som Landets 
høieste Øvrighed at raade over". Dog undtoges, hvad der allerede var 
beregnet, under en Gaards Hartkorn, saa Stridt Mølle, Knarmou, Tofte, 
Kragelund, Sellegaarde og Hurup fik Lov at beholde deres gamle Skel, 
medens iøvrigt al Ret til Tørveskær, Fædrift og Jagt i Mosen bortfaldt.

Nu blev Mosen udbudt til Salg i Parceller, men ingen bød, og den 
var da ogsaa sat til 1100 Tdr. Hartkorn. Men heller ikke efter at dette 
urimelige Tal var nedsat til 290 Tdr., var det muligt at finde Købere, 
hverken til Parceller eller til Mosen som Helhed.

Kong Frederik V skænkede da i 1759 hele Vildmosen til sin Ven og 
Raadgiver, Grev Adam Gottlob Moltke, der ejede Lindenborg og Dron
ninglund. 20 Aars Skattefrihed fulgte med, samt Retten til at nedlægge 
den lille Stridt Mølle i Dokkedal, der var købt af Peder Thøgersen Lassen 
til Høstemark.
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Adam Gottlob Moltke (1710—1792), 
Greve af Bregentved. Overhofmar- 
chal, Geheimeraad. Lille Vildmoses 
forste Ejer. (Maleri fra Frederiks

borg Museet).

Lindenborg Slot.
A. G. Moltke lagde Lille Vildmose under Lindenborg, og 
herunder hørte Mosen indtil Statens Køb af den nord
lige Del. Den sydlige Del hører stadig til Lindenborg.

Moltke fik Forbindelse med Lægen Johann G. Erichsen, der havde 
Erfaring i Opdyrkning af Hede og Mose, idet han fik overdraget den 
tekniske Ledelse af Koloniseringen paa Alheden og Randbøl Hede. Denne 
mærkelige Optimist skaffede sig en førsteklasses Medhjælper i Sønder
jyden Peder Beftoft, og de to er det, der har taget det første Tag og over
hørt Spotten, taalt Chikaneriet fra Naboerne og alligevel aldrig tabt 
Troen paa, at det lod sig gøre at besejre den træge Mose.

Det første Arbejde, der laa for, var at tappe Søerne ud i Havet. Men 
det lod sig ikke gøre at faa Folk fra Egnen lokket paa den, saa Beftoft 
maatte rejse til Thy og Mors efter Arbejdere, og selv her kneb det. 
Materialer kunde næsten ikke faas frem, for Peder Thøgersen Lassen 
var Foretagendet meget unaadig, saa Beftoft maatte føre sine Redskaber 
til Stridt Mølle ad Søvejen. Alligevel lykkedes det allerede det første 
Efteraar — 1760 — at faa gravet den store Kanal, og Møllesøen løb ud 
i Havet.

Hidtil havde Arbejderne logeret i en Bræddehytte og Beftoft logeret 
hos en Bonde, der imidlertid maatte høre meget af Naboerne, fordi han 
gav Husly til gale Mennesker. Nu blev der bygget et Hus til Beftoft med 
Sovesal til Arbejderne, og herefter kom man heller ikke til at mangle 
Arbejdskraft, saa Birkesø kunde udtappes gennem Møllesøkanalen endnu 
i 1761. Over den tilfrosne Mose kunde der nu tilføres Kalk fra Kælling
bjærg, og Major von Deden til Randrup og Kongstedlund lovede endog, 
at hans Bønder skulde hjælpe til at indkaste en Vej tværs over Mosen. 
Denne Vej nævnes ikke oftere i Kilderne, og Vildmosens Historiker,
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Skatmester Heinrich Carl Schimmelmann (1724— 
1782), Greve. (Maleri fra Frederiksborg Mus.).

Fuldførte Udgravningen af Søer ve øg op
rettede Vildmosegaard.

Alexander Rasmussen, siger da ogsaa, at først i 1876 fik Vildmosegaard 
sin vestlige Vejforbindelse.

Men i 1942 skar Cementfabrikkernes Mosebrug et gammelt Vejspor 
over, da de gravede Tørv ud for Kællingbjærg. Den laa under en halv 
Meter Tørv og var lagt af kridtblandet Grus. Det maa være Beftofts Vej, 
der er opgivet, da det viste sig, at den sank ned i Tørven.

Paa dette Stadium af Arbejdet blev Lindenborg Gods og derunder 
Vildmosen solgt til Baron Heinrich Carl von Schimmelmann. Den ny 

Ejer fortsatte Arbejdet med de 
samme Folk som Ledere, og da 
Beftoft i 1765 maatte fraflytte 
Vildmosen, sikkert paa Grund af 
Sygdom, blev Holsteneren Carsten 
Rehders hans Efterfølger som For
valter og Beboer af „Adamshof", 
som Forvalterhuset i Mosen blev 
kaldt.

Søerne var nu udtørret paa 
nær Lillesø, og det viste sig hur
tigt, at Søbundene var uhyre frugt
bare. Det har sikkert været Dr. 
Erichsen en Skuffelse, at selve 
Mosefladen ikke lod sig kultivere, 
men dertil var Tidens Teknik ikke 
naaet, ligesom Vejforholdene for
bød at fragte de fornødne Mæng
der Mergel og Sand. Alene Søbun

dene var da ogsaa tilstrækkeligt Resultat til, at det store Arbejde maa 
siges at have svaret Regning.

I 1767 fik Baron Schimmelmann Bevilling til at oprette en Hoved- 
gaard i Vildmosen; den blev bygget det følgende Aar, og dens Stuehus 
staar endnu og formaar til Trods for de meget uheldigt udseende Ud
længer, der blev bygget efter en Brand i 1875, at give den ensomme Gaard 
et Præg af Stil og Hygge.

Trods det, at Vildmosegaards hoverigørende Bønder boede saa langt 
borte som i Store Brøndum og Gunderup, avledes der mere og bedre paa 
Søbundene end noget andet Sted paa Lindenborg, selv om deres Frugt
barhed er mindsket noget siden. Vildmosegaard har siden hørt under 
Lindenborgs Ejere, Slægten von Schimmelmann, lige til Staten købte 
Gaarden.
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Mindesten for
Provst Alexander Rasmussen, Sdr. Kongerslev, 

Lille Vildmoses Historieskriver.

Paa den brede Tunge, Vildmosen sender ind Nord om Kongerslev og 
Syd om Gudumlund, skete en anden Form for Landvinding. Her havde 
i umindelige Tider været gravet Tørv, og Mosen var ødelagt af smaa 
Grave og æltende Kreaturer. Men efter at Bønderne havde lært at bænke 
Tørven, blev de efterladte Flader lettere at have med at gøre, og man 
lærte nu, at en Blanding af den kasserede Overtørv og Bundens Sand 
gav en meget frugtbar Eng. Der blev kastet Sand fra Grøfter ind over 
Tørveoverfladen, et ufatteligt Slid, men med det Resultat, at Nørre Kon
gerslev Kær avler Herredets bed
ste Havre og har fine Græsgange 
paa en Bund, der for godt 100 Aar 
siden var værdiløs.

I Tiden lige efter den første Ver
denskrig tog en Række Cementfa
brikker en Tørvefabrikation op til 
Supplering af de svigtende Kultil
førsler. Cementfabrikkernes Mose- 
brug ligger i Nordvestsiden nær 
Gudumholm; det har arbejdet med 
skiftende Intensitet og har stor Be
tydning under den anden Verdens
krig. Ogsaa her indvindes nyt Land, 
da Bunden kultiveres, efterhaan
den som den afrømmes for Tørv.

Fr. v. Buchwalds Tanke om en 
Industri grundet paa Mosens Tørv 
fik Aktualitet endnu engang, da et Aktieselskab „Fransk-Tysk Tørvespiri- 
tus Co" byggede en stor Fabrik ved Vildmosegaarden for at udvinde 
Sprit af Tørven. Selskabet blev startet i 1904 og fik ogsaa omsider lavet 
Sprit, men det blev saa dyrt, at ingen Konkurrence var mulig, og i 1909 
standsede Selskabet, hvis eneste Aktiv paa den Tid var Bygningernes 
Nedbrydningsværdi. De kolossale Fundamenter kan ses endnu.

Lille Vildmose er egentlig kun blevet alvorligt formindsket fra Nord
vestsiden, hvor først Fr. v. Buchwalds Kanaler drænede en stor Del ud, 
og hvor senere brede Strækninger er taget ind ved Tørveskær. I Nord
enden mellem Gudumholm og Høstemark er endda en hel Landsby, Kærs
holm, blevet til paa Overgangen mellem Mosen og de flade, sandede 
Marker, hvor fire Sogne mødes. Men paa alle andre Sider har Mosen 
endnu sine gamle, ret skarpe Grænser, og først den helt moderne Kulti
vering synes at kunne tumle den stædige Mose.
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Store Vildmoses Plantevækst.
For den, der som Dreng, som Student og endnu langt senere i Embeds 

Medfør har haft den Oplevelse at kunne færdes i Store Vildmose og 
Egnen deromkring, vil Indtrykkene fra denne Del af vort Land ingen 
Side kunne glemmes. Erindringerne knytter sig, som rimeligt er, baade 
til selve Vildmosen og til dens nærmeste Omgivelser.

Grænserne for den egentlige Store Vildmose er ingenlunde lette at 
fastslaa, men er tværtimod paa den længste Strækning i Nordvest, Nord 
og Øst, hvor Højmosen overgaar i udstrakte Enge (Græsmose eller Kær), 
ganske udflydende.

Langt mere bestemte er Grænserne paa den kortere Strækning i Syd, 
Sydvest og Vest, fra Biersted Bakke til Sandelsbjerg. Fra det lave Land 
om Mosen har man naturligvis intet Udsyn over dens mægtige Overflade. 
Men tyer man op paa Biersted Kirkebakke lige Syd for Mosen (37 m 
o. H.), faar man det. Saa længe Størsteparten af Mosen endnu var helt 
uberørt af de i 1920 vedtagne Planer om en Opdyrkning — og denne 
Tilstand bevaredes da endnu en Aarrække derefter — virkede Synet 
baade første Gang, man saa det, og siden hen lige storslaaet og mærk
værdigt. En Aabenbaring af Skønhed eller af noget frastødende, næsten 
truende ondt? Det beroede paa Beskueren selv. Men ingen har vel villet 
nægte, at dette storladne Landskab, denne enestaaende Natur var værd 
at tage i Øjesyn. Nedenfor Bakken bredte Mosen sig som et mægtigt 
Tæppe baade mod Øst og mod Vest, men især langt op mod Nord. Længst 
borte i Baggrunden, hinsides Mosens nordre Rand, fæstede Blikket sig 
ved Thise Bakker med det slanke Taarn af Thise Kirke.

Til enhver Tid af Aaret havde Mosen et saare enstonigt Præg. Paa en 
sollys Sommerdag var dens Farvetone vanskelig at bestemme, nærmest 
kanelbrun, men gaaende over i et svagt grønligt Skær. I Foraaret og det 
sene Efteraar var Tonen meget mørkere. Disse Nuancer skyldtes natur
ligvis Mosens Vegetation og de til Aarets skiftende Tider svarende 
Vekslinger i Farve.

Randvegetationen.
Fra Biersted Bakke til Vildmosens Rand er Afstanden kun kort. Oprin

delig har Mosen naaet helt ind til Bakkens Fod, og her ligesom andetsteds 
nedenfor højere Land — har Mosens Grænse været skarpt markeret. I et 
ydre Bælte af meget vekslende Bredde er Mosen forlængst taget i Brug 
dels til Tørvegravning, dels til Kreatur græsning (forøvrigt vist en mager
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1. Hedelyng. 2. Klokkelyng.
3. Tranebær. 4. Rosmarinlyng.
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Føde), og denne dobbelte Benyttelse, ikke mindst til det sidst nævnte 
Øjemed, har naturligvis i høj Grad ændret Præget af den oprindelige 
Vegetation.

Ved en stærkere Afvanding af Mosens Randzone eller „Moselandin- 
gen" er Tuerne af de for Vildmosens hele Konstitution overordentlig vig
tige Plantearter: Tue-Kæruld (Eriophorum vaginatum) og Tue-Kogleaks 
(Scirpus caespitosus) langt større og kraftigere end inde over selve 
Mosen, medens den bløde Tørvemose imellem Tuerne er sunket sammen 
og yderligere ved Kreaturernes Færdsel sammentrykt. Derved „vokser" 
Tuerne af disse Halvgræsser og enkelte andre Arter af samme Plante- 
gruppe i Højde og frembyder eller har i alt Fald tidligere mange Steder 
i Mosens Periferi frembudt et højst mærkeligt Syn. Paa Tuernes Top 
kan Hedelyng (Calluna) være kraftig og rigt blomstrende. Klokkelyng 
(Erica tetralix), Rosmarinlyng (Andromeda polifolia), Mosebølle (Vacci- 
nium uliginosum), Krybende Pil (Salix repens) og Pors (Myrica) er dens 
Ledsagere, og desuden træffer man paa Tuerne, foruden forskellige almin
delige Urter, ofte i rigelig Mængde den i Danmark ellers meget sjældne 
Multebær (Rubus chamaemorus), hvis hindbærlignende, men gule Frugter 
er eller var stærkt eftersøgte af Befolkningen.

Hist og her er der indenfor Randzonen Tilløb til Fremkomsten af 
smaa Krat af Birk (Betula), Bævreasp (Populus tremula) og Pile-Arter. 
Saafremt dette Bælte blev afspærret for Kreaturernes Færdsel og Bid, 
vilde det formentlig blive dækket af Krat, dannet af de her nævnte og 
endnu andre Arter af Træer og Buske. — Som her ved Biersted Bakke 
forholder ogsaa andre Randzoner langs Mosen sig.

Fra Biersted Bakke fortsætter vi i Vest og standser lidt udfor Øster 
Hoven. Her er Højderne langs Mosen kun ringe. Større Partier af afgravet 
Mose findes i Randzonen. De paa Roden staaende Træstubbe af Eg, som 
tidligere fandtes i Mængde, og hvoraf maaske enkelte endnu er tilbage, 
vidner om, at en Forsumpning af Skoven i sin Tid har fundet Sted, idet 
Højmosens Dække af Tørvemos er vandret ind i Skoven og efterhaanden 
har kvalt Træerne, saaledes som det er Tilfældet den Dag i Dag i nord
ligere Egne af Sverige.

Drager vi videre i nordlig Retning, naar vi til Nørbjerg, en Banke 
(15 m o. H.) nær Mosens Kant. Her møder vi en anselig gammel Skov
rest, den eneste i Vildmosens nærmeste Omgivelser. Det smukke Krat, 
der for faa Aar siden blev lovformelig fredet, bestaar væsentligst af lave 
Ege (Quercus), men indeholder desuden i rigeligt Tal Smaabladet Lind 
(Tilia cordata), en nu mere og mere sjælden Træart i vore Skove; nogle 
usle Rester af den voksede paa Holtebakken i den sydøstlige Del af Vild-
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mosen, men er vel nu gaaet helt til Grunde. — Moselandingen er i alt 
Fald delvis opdyrket.

Endnu nordligere træffer vi i Vestsiden af Mosen en Højdeknude, den 
ovenfor nævnte Sandelsbjerg (17 m o. H.), hvorfra der er en vid og stor
slaaet Udsigt ud over Mosen. Naar vi staar paa dette Sted, er det værd at 
mindes, at E. M. Dalgas i 1880 har givet en Beskrivelse af Store Vildmose 
med Henblik paa en Plan for Opdyrkning af den meget store Part af Mo
sen, som hørte under Stamhuset Birkelse. Efter forudgaaende Opmaa- 
lingsarbejder, Nivelleringer og andre Undersøgelser blev der udformet 
et Projekt for Vejanlæg og Vandafledning i den vestligste Del af Mosen. 
Større positive Resultater af Planen, der var lagt paa langt Sigt, opnaae- 
des ikke. Det bør dog nævnes, at den lange, snorlige Vej, som løber 
fra Mosens sydvestlige Hjørne til Ny Hammelmosegaard i Nordvest er 
den af Dalgas omtalte „Ny Hovedvej Nr. 1", der i vore Dage vistnok vel
begrundet kaldes Dalgas-Vejen. Paa den østlige Side af denne Vej er der 
gennem en lang Aarrække skaaret store Mængder af Brændtørv, og 
Tanken var da den, at det afgravede Terræn efterhaanden skulde op- 
dyrkes.

Engene omkring Store Vildmose.
Som allerede ovenfor sagt er Grænserne for den egentlige Store Vild

mose udflydende, for saa vidt som Højmosen gaar jævnt over i mægtige 
Engdrag, hvis Jordbund vel er Tørv i større eller mindre Dybde, men 
Tørv af en anden Beskaffenhed end Højmosens lette og lidet omsatte 
Mostørv. Disse Engdrag, der alt efter Tørvelagets større eller mindre 
Mægtighed enten er Græsmose eller Kær, dækker det vidtstrakte Slette
land, som afvandes af Ry Aa Vest for Mosen og af Lindholm Aa Øst 
derfor.

Selv om Engene om Vildmosen vel hører til dens Udenværker og 
strengt taget maaske ikke bør indgaa i en Skildring af Mosens Vegeta
tion, saa har disse milevide, grønne Flader dog ejendomsmæssigt og øko
nomisk været saa nøje knyttede til den store, dvaske Mospude i Slette
landets Centrum, at de vanskeligt kan skilles derfra. De gav i høj Grad 
Føde og Liv til Hjælp for de store Gaarde i Mosens nærmeste Omegn, og 
deres Betydning maa ingenlunde undervurderes, selv om Udbyttet af 
Engene ellers kunde være tarveligt nok, saafremt de da ikke forholdsvis 
tidligt var underkastede en vis Kultur. Enkelte typiske Omraader af 
Engene om Vildmosen skal her skildres, saaledes som de var i Begyndel
sen af dette Aarhundrede.
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Det store, flade Land umiddelbart Nord for Vildmosen, der i Modsæt
ning til Engene paa Mosens øvrige Sider bærer mange Oldtidsgrave, og 
hvor Grænsen mellem Mosen og Engene er svag, er for Størstedelen 
Kærstrækninger, der forlængst er opdyrkede: Kun mindre Omraader, væ
sentlig Brokær og Manne Enge er oprindelig Græsmose. Herfra 
skal anføres nogle Iagttagelser fra 1904. Der fandtes her dengang en 
overordentlig typisk Hirse-Star-Mose. Den lave, graablaa, i Dimensioner 
meget beskedne Hirse-Star (Carex panicea), der i alt Fald i forrige Aar- 
hundrede spillede en enormt fremtrædende Rolle for Plantebestanden 
i de til Høslæt anvendte Torveenge i Jylland, var her fuldkomment 
dominerende og toneangivende. Den er for den til Slæt anvendte og af 
Kulturmidler saa godt som upaavirkede Græsmose (Torveeng eller Lav
mose) en Karakterplante, ligesom Hedelyngen er det for Heden. Men 
foruden af denne Star-Art er Græsdækket sammensat af andre Halvgræs
ser, saasom Toradet Star (Carex disticha) og Smalbladet Kæruld (Eriopho- 
rum angustifolium), om end i meget ringere Tal, og af enkelte Græsser 
saaledes Mose-Bunke (Deschampsia caespitosa). Engen var yderst fattig 
paa de sædvanlige Engurter: Kær-Trehage (Triglochin palustris), Kær- 
Ranunkel (Ranunculus flammula), Kabbeleje (Caltha palustris), Engkarse 
(Cardamine pratensis) og Kragefod (Potentilla palustris). Den lille Kry
bende Pil (Salix repens), som paa Torveengene dukker Hovedet for 
baade Le og Slaamaskine, fandtes jævnt indblandet i Græsdækket.

Af Engarealerne Nordøst for Vildmosen og Nord for Ry Aa var 
Vester Brønderslev Enge i det væsentlige Kær og Øster 
Brønderslev Enge for Størstedelen Mose. Om dem begge gjaldt 
det, at de i Begyndelsen af dette Aarhundrede efterhaanden underkaste
des en vis Kultur, for saa vidt som man dengang blot ved Tilførsel af 
Kunstgødning og Vandafledning søgte at frembringe en Forbedring af den 
naturlige Vegetation. Det var navnlig Mose-Bunke (Deschampsia caespi
tosa), der ved sin stærke Tilvækst her betalte for Gødningen — foreløbig 
i alt Fald til Lodsejernes Tilfredshed!

De Stamhuset Birkelse tilhørende Rebsenge Øst for Store Vild
mose og Syd for Ry Aa var i 1904 udpræget Hirse-Star-Mose, dog ejen
dommelige ved en stærk Indblanding af endnu mere fugtighedselskende 
Halvgræsser, Græsser og Eng-Urter: Tosnablet Star (Carex inflata), Smal
bladet Kæruld (Eriophorum angustifolium), Krybende Hvene (Agrostis sto- 
lonifera), Eng-Rørhvene (Calamagrostis lanceolata), Kabbeleje (Caltha), 
Kær-Ranunkel (Ranunculus flammula) — alle Vidner om de slette Afvan
dingsforhold, der dengang var raadende. Hermed stemmer Forekomsten af 
en rigelig Mængde Mosser af forskellig Art, hist og her endog af Tørvemos
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(Sphagnum cymbifolium). Kun paa tørrere Partier fandtes Vellugtende 
Gulaks (Anthoxanthum odoratum), Mose-Bunke (Deschampsia caespitosa), 
Rød Svingel (Festuca rubra), Eng-Rapgræs (Poa pratensis), Fløjelsgræs 
(Holcus lanatus), Syre (Rumex acetosa), Almindelig Hønsefarm (Cerastium 
caespitosum), Bidende Ranunkel (Ranunculus acer), Lav Ranunkel (R. re
pens) og Mjødurt (Filipendula ulmaria). Krybende Pil var overalt rigeligt 
til Stede. Formodentlig tilhører denne Tilstand nu Historien.

Anderledes forholdt Barbarask Enge sig allerede da. Afvandede 
til Lindholm Aa og meget stærkt udskiftede var en stor Del af dem ra
tionelt kultiverede. De har tydeligvis oprindelig været Hirse-Star-Enge. 
Kun faa Arealer var uberørte af en vis Kultur, idet Mose-Bunken, hvor 
der blot er givet Kunstgødning, langt overvejer Halvgræsserne. Ogsaa de 
her forekommende Eng-Urter vidner om stærkere Afvanding. Ejendomme
lig er her som paa andre Enge i Omegnen af Store Vildmose Tilstedeværel
sen af Læge Kokleare (Cochlearia officinalis), som almindeligvis ikke ses 
paa andre Torveenge i Danmark. Særlig iøjnefaldende var den naturligvis 
i Blomstringstiden; i Slutningen af Maj 1904 var den saa talrig, at den 
prægede store Partier af Engene med sin hvide Farve. Uden al Tvivl er 
Koklearen her et Levn fra den efter Litorina-Sænkningen følgende Perio
de, om hvilken der, i alt Fald tidligere, paa mange Punkter af Lavlandet 
om St. Vildmose fandtes talrige Vidnesbyrd i Form af endnu eksisterende 
Partier af Marskeng med de for denne karakteristiske Plantearter*).

Syd for Barbarask og Øst for Vildmosen strækker sig helt ned til Sdr. 
Elkær meget anselige Mosestrækninger, der forlængst er opdyrkede. Som 
en mærkelig Enklave indenfor dette Engdrag ligger Gl. Vraa Mose, der 
oprindelig er et Stykke Højmose. Engene langs Lindholm Aa er derimod 
ikke Mose, men Kær.

Syd og Vest for Vildmosen findes ingen eller forholdsvis smaa, 
i umiddelbar Forbindelse med Mosen staaende Engstrækninger, idet En
gene langs Ry Aa, som forøvrigt ikke er Torveenge, er skilt derfra ved 
lidt højere liggende Land. Kun Nordvest for Mosen, omkring T a g m a r k, 
findes et stort Areal af Græsmose, der gaar jævnt over i den egentlige 
Vildmose. Det er de ovenfor skildrede Typer af Græsmose, der her er 
raadende, snart med overvejende Mængder af Græsser: Mose-Bunke 
(Deschampsia caespitosa), Rød Svingel (Festuca rubra), Eng-Rapgræs (Poa 
pratensis), Blaatop (Molinia coerulea) og Katteskæg (Nardus strictus), 
snart stærkere prægede af de sædvanligt forekommende Halvgræsser:

*) Se saaledes: A. Mentz: Levningerne af en Lerstrandsvegetation fundne i Nærheden 
af den store Vildmose (Botanisk Tidsskrift 18, 1892).
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Hirse-Star (Carex panicea), Almindelig Star (Carex stolonifera) og To
radet Star (Carex disticha). Foruden de tidligere nævnte Eng-Urter kan 
anføres: Eng-Nellikerod (Geum rivale), Gul Fladbælg (Lathyrus pratensis), 
Eng-Viol (Viola palustris), Opret Potentil (Potentilla erecta), Lyng-Sner
re (Galium saxatile), Djævelsbid (Succisa pratensis), Kær-Tidsel (Cir- 
sium palustre), Høst-Borst (Leontodon autumnalis) og Mælkebøtte (Ta
raxacum sp.).

Hvor Forholdene har tilladt det, d. v. s. hvor Engene ikke har været 
benyttede til Græsning, men til Tørveskær og derfor oftest er indhegnede, 
saaledes Ryssensgrave Nord for Skiveren eller Dyrehaven Nord for Tag
mark eller ved Grevens Ris o. a. Steder, er større eller mindre Krat 
vokset frem. De har alle den typiske Sammensætning af nogle faa Arter 
af Træer og Buske: Hvidbirk (Betula pubescens), Bævreasp (Populus tre
mula) og forskellige Arter af Pil (Salix). Antagelig er Lodsejerne interes
serede i disse gode Skjulesteder for Vildtet.

Den egentlige Højmoses Plantevækst.
For Kendskabet til den egentlige Store Vildmoses Vegetation faldt 

det „i gamle Dage" naturligt fra forskellige Punkter langs dens Rand at 
foretage Indbrud ind over Mosens Overflade. At forcere en Overgang 
over Mosen, f. Eks. fra dens sydøstlige Hjørne til et Punkt Nord for San
delsbjerg, havde naturligvis ogsaa sin Tillokkelse og kunde med nogen 
Erfaring i Færdsel paa Mosen uden større Risiko foretages.

Som Forholdene var indtil Kultiveringen af Mosen — og alle øv
rige senere Tilskikkelser — kunde man fra et eller andet Punkt af den 
ovenfor omtalte Randzone gradvis gaa over i den for Store Vildmose 
dengang karakteristiske og fuldkomment af Menneskets Virketrang ube
rørte Tilstand. Hvor mange Steder i Danmark kunde man opleve noget 
tilsvarende? Og hvad saa man saa? En Kæmpeflade af et overmaade 
enstonigt Præg og dog med saadanne Variationer i Plantedækkets Sam
mensætning, som man næppe ved første Øjekast kunde faa fat i.

Forøvrigt var, hvad man i alt Fald ikke var i Stand til at skønne, 
naar man stod langt inde paa Mosen, dens Overflade ikke helt plan. 
Som for alle større Højmosers Vedkommende var den svagt hvælvet og 
højest nærmest dens Midte. For Store Vildmose gjaldt det dog, at Højden 
var størst i den sydlige Halvdel. Dette meget ejendommelige Forhold, 
der staar i nøje Forbindelse med Tørvemossernes mest energiske Vækst 
i den uforstyrrede, centrale Del, bevirker, at Højmoser er forholdsvis 
lette at afvande.
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Dernæst er Højmosens Overflade ogsaa i den Forstand ujævn, at den 
— som nævnt af den tyske Mosebotaniker Dr. C. A. Weber — faar en 
vis Lighed med en oprørt Sø, hvis Bølger pludselig er stivnede. Dette ejen
dommelige Udseende beror paa de allerede antydede Variationer i Plan
tedækkets Sammensætning.

Langt den største Part af Mosens Overflade bærer en Kæruld- 
Ly n g - Sp h a gnum - Ve ge t a ti on, der præsenterer sig som Forhøj
ninger i Terrænet — for at blive i det anførte Billede — svarer til „Bøl
getoppene", og som afbrydes af lavere liggende Flader, d. v. s. „Bølge
dalene".

Til Forhøjningernes grundlæggende Plantevækst hører to Halvgræs
ser, begge med meget fastbyggede Tuer, der med Alderen tiltager stærkt 
i Omfang og Styrke. Det er dels Tue-Kæruld (Eriophorum vaginaturn), 
dels Tue-Kogleaks (Scirpus caespitosus), men især den første. Forholdet 
i Forekomsten af disse to Arter kan maaske være vanskeligt at afgøre; 
men i alt Fald, naar Tue-Kæruld præsenterer sig med sine kønne, hvide 
Fnug, er det dog lettere at skønne, at den er Tue-Kogleaks overlegen i 
Antal. Takket være de gode Støttepunkter, begge disse Planter giver for 
Foden, var det muligt at færdes i Mosen.

Indenfor Forhøjningernes Omraade findes Tørvemos- (Sphagnum) Ar
ter, der er tue- eller pudedannede og ofte smukt rødligt anløbne. De er 
som andre Arter af denne mærkelige Mos-Slægt kalkskyende og lever 
udelukkende af Nedbørens Vand, idet deres anatomiske Bygning er en 
saadan, at den betinger en energisk Optagelse af Regnvandet.

Tuerne af Kæruld og Kogleaks bliver med Alderen Boplads for Hede
lyng (Calluna) og Klokkelyng (Erica tetralix), hvis meget smaa og lette 
Frø i store Mængder spredes over Mosen. I dette fugtige Milieu opnaar 
de begge kun en temmelig svag Udvikling. Det samme gælder Revling 
(Empetrum nigrum), hvis Frugter (Sortebær) spredes ved Fuglenes Hjælp. 
Ogsaa Rosmarinlyng (Andromeda) og Tranebær (Oxycoccus quadripeta- 
lus) kan finde en Plads indenfor Forhøjningernes Omraade; men iøvrigt er 
Arter af Blomsterplanter yderst begrænset.

Som allerede sagt veksler Forhøjningerne med større eller mindre 
Flader, bevoksede med et meget ensartet, grønt Dække af Tørvemos- 
(Sphagnum) Arter, der er endnu mere fugtighedselskende end de paa 
Forhøjningerne voksende. Paa disse Sphagnum-Flader finder man spredt: 
Smalbladet Kæruld (Eriophorum angustifolium), hvis lange Udløbere van
drer frem gennem Mosset og nu og da sender deres uforgrenede Skud til 
Vejrs, Dynd-Star (Carex limosa), Næbfrø (Rhynchospora alba og R. fusca) 
og Soldug (Drosera rotundifolia og D. anglica). — At Fladerne med deres
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vanddrukne Plantedække og uden faste Tuer var en højst upaalidelig 
Grund at færdes paa, er selvsagt.

Højst paafaldende for enhver, der har vandret hen over Store Vild
mose, var de større eller mindre Flader af mørkebrun eller næsten sort 
Farve og tilsyneladende uden mindste Spor af Planteliv. Om Sommeren 
laa disse „døde Pletter" sædvanligvis tørre, og i varmt Vejr kunde Over
fladen slaa Revner; men om Vinteren stod de altid under Vand. Bunden 
bestaar af dødt Tørvemos, der har været for følsomt overfor stærk Veksel 
i Vandstanden indenfor Fladerne og derfor er dræbt. Ingen Plantearter 
kan bevare Livet under saa yderligt vekslende Kaar som her. Forholdet 
svarer forøvrigt til, hvad man kan finde paa Indsande i Hederne, hvis 
Sandflader om Sommeren ligger helt tørre, men om Vinteren staar under 
Vand.

De sorte Flader svarer altsaa til de levende Sphagnum-Flader, og man 
kunde paa Store Vildmose træffe talrige jævne Overgange fra levende til 
døde Flader. Disse sidste kan dog ogsaa, naar Forholdene tillader det, 
komme til Live igen ved en ny Fremvækst af Sphagnum.

Ligesom Fladerne kunde være underkastede Forandringer i deres 
Tilstand, beroende paa større eller mindre Tilgang af Fugtighed, saaledes 
kan der ogsaa indenfor Forhøjningerne foregaa Ændringer i Fordelingen 
af den for dem karakteristiske Vegetation. De indenfor Forhøjningerne 
voksende Tørvemos-Arter kan vokse saa stærkt til, at de foroven udtørres 
og efterhaanden afløses af de for Lyngheden ejendommelige Plantearter: 
Mosser af samme Art som der forekommer, Rensdyrlav o. a. Laver, 
Hedelyng, Revling o. s. v.

Ved denne stadige Fornyelse af Vildmosens enkle og særprægede 
Vegetationstæppe er gennem Aarhundreder opstaaet en let og meget 
askefattig Tørvemasse, der danner langt den største Del af Mosens hele 
Tørveindhold. Foruden de allerede nævnte Plantearter, der i lørste Linie 
betinger Tørvens Konstitution, forekommer der i alt Fald tidligere og 
mere spredt: Almindelig Star (Carex stolonifera), Tosnablet Star (C. 
inflata), Hunde-Hvene (Agrostis canina), Benbræk (Narthecium ossifra- 
gum), Pors (Myrica gale).

Kun sjældent har enkelte Individer af Træarter fundet Vej til den 
vaade Mose. Det gælder vist kun Skovfyr, Bjergfyr og Rødgran. Gennem 
mange Aar tegnede en lille, lav Skovfyr sin Silhuet paa den Lokalitet i 
Mosen, der fik Navnet „Ørnereden", idet det hed sig, at en Ørn engang 
skulde have bygget Rede i Træets Krone.

Saa enkel, saa fattig den egentlige Vildmoses Planteverden end har 
formet sig, saa fandtes der dog visse, begrænsede Omraader af et helt
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forskelligt Præg. Saadanne Afvigelser frembød de bekendte Smaasøer 
„Gaaselunerne" i det nordøstlige Hjørne af Mosen og „Bjergets Damme" 
i den vestlige Side. Vegetationen i Øvre Gaaselune bestod fra Vest mod 
Øst af en Række Bælter af Plantearter, almindelige i vore ferske Vande. 
Da Lunen nu er helt udtørret, lønner det sig ikke at angive Rækkefølgen 
af disse Bælter i deres Sammensætning. Ogsaa Nedre Gaaselune er vist
nok nu udtørret. Det samme gælder Bjergets Damme. Ikke sjældent kunde 
man finde helt tilgroede Luner.

Maaske vil en og anden, der nu — henved 25 Aar efter at de første 
Beslutninger om Opdyrkningen af Store Vildmose var trufne — passerer 
den, bryde ud i et Klagemaal: Ak, hvor forandret! Og forstaaeligt vil 
det være, om navnlig Naturvidenskabens Dyrkere, der tillige er Venner 
af en varig Beskyttelse af alle vore vigtigste Planteformationer med det 
her raadende Dyreliv, ytrer deres Mishag over, hvad der er sket.

Og dog vilde et Krav om en Fredning af det nu opdyrkede Areal af 
Store Vildmose dengang være mødt af en saa alvorlig Modstand fra 
Myndighedernes Side, at det ganske afgjort ikke vilde have været mu
ligt at gennemføre et saadant Krav i Henhold til den i 1917 vedtagne 
Lov om Naturfredning. Overfor den Værdiskabelse, der mentes at være 
gennemførlig — ganske vist ved overordentlig store Udlæg af Penge fra 
Statens Side — maatte enhver Tale om Opgivelse af Planerne om en 
Opdyrkning forstumme. I alt Fald blev i sin Tid et enkelt Udfald derimod 
ikke taget synderlig alvorligt.

Under Arbejdet med Mosens Kultivering blev det besluttet indenfor 
et Par mindre Omraader at forsøge at bevare Plantevæksten i den natur
lige Karakter. Dette lykkedes ikke, for saa vidt som der ved den stærke 
Afvanding af Omgivelserne blev gjort de voldsomste Indgreb i Mosens 
Vandstandsforhold, hvilket i første Linie maatte gaa ud over de fugtig- 
hedselskende Elementer. Derimod trivedes Hedelyngen fremdeles godt, 
og de fredede Arealer udviklede sig efterhaanden til en Form for Lyng
hede, der altsaa ikke svarer til Totalbilledet af den lyngklædte Mose.

Da en Fredning af Store Vildmose nu ikke med Rimelighed kunde 
lade sig gennemføre, vil det være ønskeligt, om man andetsteds, maaske 
bedst i Jylland, kunde finde Erstatning derfor, selv om en saadan Fred
ning maa ske i mere beskedne Dimensioner.
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Forberedelserne til Dyrkning

Undersøgelser og Kommissionsarbejde.
Af de ledende Personligheder, der har interesseret sig for Vildmosernes Ud

nyttelse, maa Professor T. Westermann, der var Formand for Statens Plan
teavlsudvalg, nævnes i første Række. Det var paa hans Foranledning, 
at Kontorchef H. C. Larsen udarbejdede et Forslag, som den 5. November 1917 
blev afgivet til Landbrugsministeriet. Under Paapegning af den raadende Brænd
selsnød, den truende Arbejdsløshed, Trangen til Udvidelse af dyrket Jord og 
Ønskeligheden af at standse Ødelæggelsen af gode Engarealer paa Lavmose 
ved Tørveskæring foreslog Planteavlsudvalget Vildmoserne erhvervet og ud
nyttet i Overensstemmelse med Forslaget. Landbrugsministeriet tog sig af Sa
gen og fremkaldte en Erklæring fra Det kongelige danske Landhusholdnings
selskab. Et af dette nedsat Udvalg til Fremme af Jordens Grundforbedring ved 
Afvanding og Vanding støttede Forslaget om Vildmosernes Udnyttelse indu
strielt og landbrugsmæssigt. Forslaget udarbejdedes efter en Plan for Afvan
ding og Undersøgelser vedrørende Tørvemassens Forædling.

Brændselsnævnet under Indenrigsministeriet afgav en Erklæring om, at det 
var rede til at benytte sin givne Bemyndigelse til at ekspropriere de ønskede 
Mosearealer, naar Brændselsmaterialernes Kvalitet var konstateret og fundet 
tilfredsstillende, endelig anbefalede det staaende Landbrugsudvalg paa det var
meste Forslaget om de nødvendige Undersøgelser.

Nu blev der udarbejdet Lovforslag, som den 5. Februar 1918 forelagdes 
Folketinget, og som gik ud paa at ekspropriere indtil 5000 ha af Store Vild
mose og indtil 5500 ha af Lille Vildmose til Udnyttelse ved offentligt og privat 
Initiativ.

Det Folketingsudvalg, der behandlede Lovforslaget, modtog den 25. Februar 
1918 Oplysning fra Tylstrup Forsøgsstation om de Forsøg, der var gjort i 
Store Vildmose angaaende Fremstilling af Tørvestrøelse og Kultivering af 
Mosen. Det hedder i denne Redegørelse, at det gennem disse og andre Forsøg 
paa Højmoser her i Landet med Sikkerhed er fastslaaet, at disse Moser med 
stor Fordel lader sig opdyrke og kultivere paa den raa Overflade og paa den 
underliggende Bund, efter at Tørvelaget er fjernet.

Den 4. Marts 1918 afgav Folketingsudvalget Betænkning, og den 7. Marts 
blev Lovforslaget gjort færdigt i Folketinget. Det indeholdt kun 3 Paragraffer.
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De to første angik Erhvervelsen af indtil 10 500 Tdr. Ld. Vildmoseareal samt 
Fremgangsmaaden derved, medens den tredie Paragraf stillede et Beløb paa 
40 000 Kr. til Raadighed til Dækning af tekniske Forundersøgelser og en Plan
lægning af Afvanding og Kultiveringsarbejder i Vildmoserne.

Forslaget behandledes i Landstinget den 14. Marts 1918. Flere Talere tog 
bestemt Afstand fra en Ekspropriation af Arealerne, og der forlangtes en grun
dig Udvalgsbehandling af Lovforslaget, dog rejstes der ingen direkte Indven
ding mod Anvendelse af indtil 40 000 Kr. til Forundersøgelser m. v.

Lovforslaget gik i Udvalg, men dette naaede ikke at afgive Betænkning, da 
Rigsdagssamlingen sluttede den 20. Marts 1918 paa Grund af forestaaende Valg.

Professor T. Westermann. Kontorchef H. C. Larsen.

Nu meddelte Landbrugsministeriet den 5. April 1918 Statens Planteavls
udvalg, at et Beløb paa indtil 40 000 Kr. stod til Raadighed til Forundersøgel
ser og Planlægning for Udnyttelse af Vildmoserne og anmodede Udvalget om 
et Forslag til Sagens nærmere Ordning. Statens Planteavlsudvalg overdrog nu 
Udførelsen af Undersøgelserne til Statens Grundforbedringsvæsen. Dets ledende 
Ingeniør Th. Claudi Westh med midlertidig Bistand af Kulturingeniør I. C. Jo
hansen udarbejdede Arbejdsplan og Budget, som efter Forhandlinger med Sta
tens Planteavlsudvalg godkendtes ved et Møde den 1. Maj 1918.

Med Tilladelse af Birkelse og Lindenborg Godser blev de planlagte For
undersøgelser under Ledelse af de to Ingeniører med Bistand af forskellige 
sagkyndige Medarbejdere fremmet med stor Energi. De gennemførtes i Løbet 
af 1918 paa Store Vildmose, men paa Lille Vildmose indskrænkedes de til mid
lertidig Orientering.

Samtidig hermed førte Kontorchef i Statens Planteavlsudvalg H. C. Larsen 
i Sommeren 1918 paa Landbrugsministeriets Vegne Forhandlinger med Repræ
sentanter for Stamhuset Birkelse og Grevskabet Lindenborg om Muligheden af 
et Køb af de Vildmosearealer, der hørte til disse Godser.

Fra Grevskabet Lindenborgs Side var der ingen Tilbøjelighed til at sælge, 
da man selv mente sig i Stand til at udnytte Mosen, og heller ikke med Birkelse 
førte Forhandlingerne til positivt Resultat, fordi'Stamhuset havde indgaaet Kon-
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traktforhold med „A/S Vildmoserne" angaaende Forpagtning af 4000 Tdr. Ld. 
af Stamhusets Moseareal.

Under de foreliggende Omstændigheder indstillede Statens Planteavlsudvalg 
under 9. Oktober 1918 til Landbrugsministeriet at købe 3000 ha af Stamhusets 
Moseareal til en Pris af 300 Kr. pr. ha. Tilbudet blev givet, men det blev re
sultatløst, da Stamhuset ønskede Tilslutning af Folketingets Finansudvalg til 
Tilbudet, medens Landbrugsministeriet paa sin Side ikke ønskede Forslaget 
forelagt Finansudvalget, inden der var et fast Tilbud fra Stamhuset.

Statens Grundforbedringsvæsen afgav den 5. Februar 1919 til 
Statens Planteavlsudvalg en udførlig Betænkning ledsaget af 36 Bilag vedrø

Ingeniorkaptajn K. Prytz. I-ngenior Claudi Westh.

rende Undersøgelserne af Vildmoserne. Udvalget videresendte den 14. s. M. 
Sagen til Landbrugsministeriet med en Følgeskrivelse, hvori Udvalget ikke tog 
afgørende Stilling til det afgivne Forslag, men henstillede, at Lille Vildmose 
holdtes ude af Betragtning, men iøvrigt foreslog man, at der snarest forelagdes 
Rigsdagen et Forslag paa Grundlag af Betænkningen og i nær Overensstem
melse med det i 1918 behandlede Vildmose-Lovforslag med Bemyndigelse for 
Landbrugsministeriet til at erhverve de for en rationel Udnyttelse af Store 
Vildmose nødvendige Arealer, for de bortforpagtede Arealers Vedkommende 
dog først efter, at mulige Hindringer er fjernede.

Nu gik der omtrent et Aar, inden det næste positive Skridt blev taget til 
Vildmoseplanens Fremme. Dette sker ved Lovforslag om Nedsættelse 
af en Vildmosekommission den 2 0. Januar 192 0. Der er næp
pe Tvivl om, at finansielle Betænkeligheder har faaet Myndighederne til at se 
Tiden an. Finansielle Betænkeligheder prægede ogsaa Rigsdagens Behandling 
af Lovforslaget, som gav Kommissionen til Opgave at udarbejde en samlet 
Plan for Vildmosernes Udnyttelse og for de forberedende Arbejder og For
anstaltninger, der burde foretages i Vildmoserne og Oplandet, samt at stille 
Forslag om Statens Medvirken ved Ordning af Forholdene i og ved Vildmoserne. 
Lovforslaget ændredes imidlertid i Folketinget derhen, at det overdroges Kom
missionen at undersøge Mulighederne for og eventuelt at stille Forslag om
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en rationel Ordning af Forholdene i og om Store Vildmose i Hjørring og Aal
borg Amter og Lille Vildmose i Aalborg Amt, saaledes at der skabtes Betin
gelser for en effektiv Udnyttelse af Tørvemassen i Moserne eller Dele af disse 
og for Mosernes landbrugsmæssige Anvendelse.

Lovforslaget vedtoges først i Folketinget, og den 10. April 1920 vedtoges 
det uforandret i Landstinget, hvorefter Loven stadfæstedes den 14. April.

Vildmosekommissionen blev dog først nedsat den 24. August 1920 med 
følgende Medlemmer:

Forpagter Chr. Sonne, Charlottenlund (Formand),
Statskonsulent Fr. Hansen, Askov,
Forsøgsleder L. P. Jacobsen, Tylstrup,
Dr. phil. A. Mentz, Viborg, og
Konsulent M. K. Kristensen, Skanderborg.

Som Sekretær ansattes tørveteknisk Konsulent Jul. Rasmussen.
Som Arbejdsmateriale fik Kommissionen udleveret Grundforbedringsvæse

nets Betænkning om de foretagne Undersøgelser i Vildmosen. Af den tørve- 
tekniske Redegørelse, der var affattet af Ingeniør C. Maule, fremgaar, at Mo
sens Tørvemasse udgøres af et Lag lidet omsat Sphagnumtørv over hele Mosen, 
herover mod Syd af stærkt omsat Sphagnumtørv og mod Nord af Lavmosetørv.

Tørvelagets Mægtighed svinger fra 0,9 til 5,1 m med 3 m som Gennemsnit; 
den gennemsnitlige Tørstofmængde er 2036 Tons pr. ha. Hele Tørstofmængden 
paa de undersøgte 4100 ha udgør 8,3 Mill. Tons, svarende til ca. 27 500 Mill. 
Tørv eller til 5 Mill. Tons Stenkul. Ca. to Trediedele af den øverste Tørvemasse 
bestaar af let, lidet omsat Højmosetørv, det saakaldte „Hundekød", hvis sam
lede Tørstofmængde er anslaaet til 4,8 Mill. Tons. Den underliggende Tørve
masse betegnes som et Brændtørvelag, anvendelig til Fremstilling af Handels
torv. Dette Lags samlede Tørstofmængde angives til 3,5 Mill. Tons, dets gen
nemsnitlige Mægtighed udgør en Trediedel af Tørvelaget, størst i Mosearealets 
sydøstlige Del.

Den lette Tørv, der fremstilles af „Hundekødslaget", kræver uforholdsmæs
sige store Transportomkostninger, saaledes at den helst maa anvendes til Op
brænding i Virksomheder paa Stedet. Dens Vandsugningsevne angives til 18,5 
Gange saa meget Vand som Tørstoffets Vægt, og den er derfor velegnet til 
Strøelse; „Hundekødslaget" byder tilstrækkeligt Materiale til Fremstilling af 
100 Mill. Baller heraf. Det er en saa stor Forekomst, at man kun kan vente en 
lille Del af „Hundekødet" nyttiggjort ad denne Vej.

For at faa en Afdrivningsmaade, der betinger en billig Masseproduktion af 
saadanne Tørv, nævntes som en Mulighed den Hermansenske Metode, hvor 
Tørvestrøelsen afskrælles i 0,1 m tykke Lag af Mosens Overflade.

For at faa denne Fremgangsmaade afprøvet anbefaledes at etablere et 
Glasværk med 300 ha Mose svarende til et aarligt Forbrug af 7200 Tons Tørv i 
100 Aar. Dertil Anlæg af en Strøelsesfabrik med en Aarsproduktion paa ca. 
80 000 Baller og med et Moseareal paa 250 ha som Baggrund.
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Under Forudsætning af, at den foreslaaede Afdrivningsmaade skulde staa 
sin Prøve, vilde det næste Led af Grundforbedringsvæsenets Plan blive Anlæg 
af et elektrisk Højspændingsværk. I Følge en elektroteknisk Redegørelse ud
arbejdet af Direktør A. R. Angelo vilde et saadant Højspændingsværk med 
18 Mill. Kilowatttimer forbruge 45 000 Tons Tørv aarligt, saaledes at der ved 
en hundredaarig Drift vilde medgaa Hundekødslaget fra 3000 ha.

Ved Hjælp af Brændtørvelaget vilde Glasværket og Elektricitetsværket kunne 
holdes i Gang i yderligere 50 Aar.

Et Driftsoverslag viste, at ved en Pris af 30 Kr. for Kul og 11 Kr. for Tørv 
balancerede de to Emner.

Ingeniørkaptajn K. Prytz's vandbygningstekniske Redegørelse viste, at Vild
mosen ogsaa i afgravet Tilstand kunde afvandes tilstrækkeligt ved fri Afstrøm
ning.

Ingeniør Claudi Westh fremhævede i sin sammenfattende Beretning, at en 
Plan om Udnyttelsen af Store Vildmose bør indbefatte hele det Omraade, der 
omslutter Mosen og skaber Forudsætning for dens Udnyttelse. Det anføres, at i 
saa Fald udvides Grænserne for Arealet til ialt 20 000 ha, og at der ved plan
mæssig Udstykning af ca. 15 000 ha god Jord udenom Mosen skabes Plads og 
gode Vilkaar for vel omtrent 1000 Moseparceller, som kan dyrkes i Tilslutning 
til de ældre Landbrug.

Opdyrkning af Vildmosens nuværende Overflade var af Grundforbedrings
væsenets Udvalg kun omhandlet som en midlertidig Foranstaltning. Det blev 
dog fremhævet, at den kraftige Afvanding, Fjernelse af Lyng, Planering, Til
førsel af Kalk og Gødning og derefter Udlægning af Græsgange ogsaa vilde faa 
Betydning som Brandbælter.

Angaaende Opdyrkning af den afgravede Mose anførtes, at hvor Afgrav
ningen fra Overfladen foregaar i Bænke paa almindelig Maade, faas en ud
mærket Jord, medens Afskrabning helt til Underlaget giver en død, tvær Jord.

Endelig fik Kommissionen overladt 50 Bilag med en udførlig Redegørelse 
for de enkelte Faser i Sagens Udvikling gennem Perioden fra Kontorchefens 
Memorandum i Sagen den 5. November 1917 til Kommissionens Nedsættelse den 
24. August 1920.

Nu var Bordet dækket for Kommissionen med Arbejdsmateriale, nu gjaldt 
det kun om at finde den rigtige Vej. Grundforbedringsvæsenet havde gennem 
sit Udvalg lagt afgørende Vægt paa den tekniske Udnyttelse af Vildmosen, 
og i saa Henseende var man blevet støttet af Statens Planteavlsudvalg. Det 
var en storstilet, vidtrækkende og langvarig Udnyttelses- og Kultiveringsplan, 
der forelaa, men Betingelserne for Oparbejdelse af Tørv og Udnyttelse af disse 
enten paa Stedet eller ved Salg var i høj Grad handicappet af nedadgaaende 
Kulpriser, og Kommissionen kom derfor snart til at fæstne sig ved den Opgave, 
der ogsaa var fremført i Grundforbedringsvæsenets Betænkning om Opdyrkning 
eller Græsklædning af Mosen.

Grundforbedringsvæsenet støttede sin tørvetekniske Virksomhed dels paa
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privat Virksomhed og dels paa Statsvirksomhed, men Resultatet blev Forslag 
om Erhvervelse af et Moseareal. Heri maatte Vildmosekommissionen samstemme, 
thi selv om det kun drejede sig om en Opdyrkning til Græskultur, maatte Ar
bejdet ses paa langt Sigt og anlægges i det større, hvis der skulde blive Tale 
om at udføre det paa økonomisk forsvarlige Vilkaar. Til denne Plan skulde der 
ydermere knytte sig den Fordel, at hvis der ud i Fremtiden vilde blive Brug 
for en tørveteknisk Udnyttelse af Mosen, skulde man hurtigt og med større 
Sikkerhed kunne give sig i Lag med Planen, naar Mosen havde været afvandet, 
afsivet og græsklædt, saaledes at der var mere sammenpressede Tørv og eg
nede Læggepladser. Det blev da den Vej, som Kommissionen maatte foreslaa 
Staten at gaa.

Det blev Kommissionen bekendt, at den Kontrakt, som Stamhuset Birkelse 
havde med „A/S Vildmoserne" om Forpagtning af ca. 2200 ha af Store Vildmose, 
gav Stamhuset Ret til en Maaned efter den 23. November 1920 at kræve For
pagtningsforholdet ophævet som Følge af, at „Vildmoserne" ikke havde fyldest
gjort Bestemmelsen om at anlægge en Fabrik og etablere Tørveproduktion in
denfor en given Frist. Det var under disse Omstændigheder, at Stamhuset Birkelse 
gik ind paa at afhænde 2800 ha af sit Areal i Store Vildmose mod en Købe
sum af 250 Kr. pr. ha. Indstillingen vandt Ministeriets og Finansudvalgets Til
slutning, og ved Købekontrakt den 11. Marts 1921 blev det paagældende Areal 
købt af Birkelse.

Opdyrkningsplaner ved E. M. Dalgas,
Som allerede meddelt i det historiske Afsnit har der igennem Aarene været 

mange Forslag fremme til Kultivering af Vildmoserne, men det er dog først i 
den nyere Tid, at disse Forslag har antaget faste Former.

Det fortjener her at nævnes, at Oberstløjtnant E. M. Dalgas i Hedeselskabets 
Tidsskrift Nr. 9, December 1880, fremsatte et Forslag til Kultivering af de 
Arealer af den Store Vildmose, der hører under Birkelse Gods. Han 
faar Orden i sin Opdyrkningsplan ved at udstikke en ny Vej, der hvor Vejen fra

Dalgasvej 19H. Den svarer til Ny 
Hovedvej Nr. 1 paa det gamle Kort 
Side 73.
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Aaby sydfra træffer Mosen. Den projekterede Vej kommer til at gaa i lige 
Linie mod Nord til Ny Hammelmose, og denne Vej findes endnu i forbedret 
Skikkelse under Navn af Dalgasvej. Fra denne Vej blev der projekteret 
5 Veje mod Øst til Birkelse Moses Skel. Hver af disse Veje er omgivet af 2 
Hovedgrøfter, der fører Vandet fra Mosen videre til Ry Aa, som ligger et Par km 
længere mod Vest.

Dalgas gik ud fra den Tids Opfattelse, at Tørvemassen ikke maatte være 
for dyb, naar den skal kultiveres — højest et Par Fod og i det mindste IV2 Fod.
Den overskydende Tørvemasse maa fjernes enten ved Opskæring eller ved 
Brændkulturer, hvorved der skaffes Muligheder for en om end tarvelig Afgrøde.
Hovedgrøfterne skulde føres ned 
til 4 Fods Dybde, 2 Fod i Tør
vene og 2 Fod i Bunden. Stik
grøfterne er tænkt gravede i 3 
Fods Dybde, nemlig 1 Fod i 
Sandet og 2 Fod i Tørvene. Pla
nen tilsigtede en Slags Udstyk
ning, først til Afgravning siden 
til Kultur til Brug paa ca. 50 
Tdr. Ld.

Dalgas beregner, at den ene 
Trediedel af Mosearealerne har 
fast Tørvemasse indtil 3 Fods 
Tykkelse. Her vil det ikke være 
nødvendigt at afgrave Tørvene 
for at faa gode Agermarker, et 
Par Foraarsbrændinger kan ind
skrænke Tykkelsen tilstrække
ligt. En anden Trediedel har fast 
Tørvemasse i 3—6 Fods Tyk
kelse. Her vil Afskæring af Tør
vene være nødvendig, for at 
Mosen kan opdyrkes, og den 
sidste Trediedel har fast Tørve
masse i 6—10 Fods Tykkelse; 
dette Areal tænkes bevaret til 
fremtidige Tørveskær.

Dalgas godtgør, at Mosen har gode Betingelser for at kunne opdyrkes med 
Fordel, fordi der er tilstrækkeligt Fald til Afvanding, et betydeligt Randareal, 
som kan indtages til Opdyrkning, uden at Tørvene behøver at afgraves, god 
Afsætning for Tørv, forsaavidt Tørvene skal afskæres, og en Tørvemasse, der 
er god til Kultur, samt endelig en passende Undergrund, der som Grøftefyld 
kan føres op til Belægning af Arealer.

73



Dalgasvejen er den blivende Indsats i denne Plan, og det er interessant at 
se det Fremsyn, som Dalgas viste. Forbavsende for vor Tid er det, at han 
regner med, at en Kubikfavn Tørvejord vil koste 1 Kr. at opkaste, en Kubikfavn 
af det dybere liggende Sand 3 Kr. at opkaste og udplanere, hvorfor han regner, 
at den samlede Udgift ved Opdyrkning — det vil her sige Vandafledning med 
tilhørende Grøftegravning og Udplanering af Sandet — vil koste ca. 100 Kr. 
pr. Td. Ld. Han siger, at ved den Grøftegravning, der er paabegyndt, viser det 
sig, at dette Overslag har holdt Stik. Han regner Udgiften forsvindende i For
hold til den Nytte, Foretagendet vil give.

Dalgasvejen — paa Kortet kaldet Hovedvej Nr. 1 — var paa dette Tids
punkt omtrent fuldført, Hovedadgangen passabel, og Dalgas siger, at der her
efter er skudt en alvorlig Breche i Landets største Mose, men det meste og 
vanskeligste Arbejde staar tilbage; han ventede, at dette Arbejde skulde lykkes.

Ogsaa for Lille Vildmose foreligger der Undersøgelser og Forslag til 
Mosens Behandling ved Oberstløjtnant E. M. Dalgas. Disse Undersøgelser har 
staaet paa i Aarene 1884—86. De grunder sig paa Forundersøgelser og Nivelle- 
menter, der er udført af Kaptajn Jessen i Generalstaben, og saa udmærkede er 
disse Undersøgelser og Nivellementer af Mosearealerne foretaget, at de stemmer 
med de Undersøgelser, der blev foretaget af Inspektør Johs. Knudsen i Vinteren 
1936—37. Dalgas fastslaar:

1. Mosens Overflade er horisontal, den kan let afvandes til 3 Fods Dybde, 
men dette er ikke til megen Nytte.

2. Tørvetykkelsen er næsten overalt saa stor, at den hindrer Opdyrkningen. 
Kun 175 Tdr. Ld. har en passende Tykkelse.

3. Undergrunden er i Reglen fint Sand og skikket til Fenkultur (Veenkultur).
4. Undergrunden har Fald fra Øst mod Haslevgaards Aa, og der kan skaffes 

Afløb til Gudumholms Kanal og Søkanalen.
5. Gode Mosekulturer haves i Mosens Udkanter. Forholdene passer bedst 

til hollandske Fenkulturer.
6. Paa 175 Tdr. Ld. Nord for Tofte og Øst for Møllesø kan anlægges Fen- 

kulturer uden Formindskelse af Tørvetykkelsen og ved Sandpaalægning fra 
Undergrunden. Det vil koste ca. 200 Kr. pr. Td. Ld.

7. Tørvetykkelsen kan formindskes ved Tørveproduktion, men kun i ringe 
Udstrækning. Plan for Skæring kan lægges.

8. Tørvetykkelsen kan formindskes ved Afbrænding, og dette bør udføres, 
særlig omkring Søerne. Efter Afbrænding til en Tørvetykkelse af 3—5 Fod 
udføres Sandpaalægning fra Undergrunden. Kulturen vil koste 140 Kr. pr. Td. Ld.

9. Sandtilførsel fra omliggende Bakker vil koste ca. 300 Kr. pr. Td. Ld. og 
bør næppe udføres, i al Fald kun i ringe Udstrækning, saaledes ud for Tofte
knuden.

10. Beplantning af Mosen Syd for Linien Tofte og Smidie bør forsøges med 
finsk Skovfyr efter Furebrænding eller med en Blanding af Bjergfyr og finsk 
Skovfyr uden Ilds Anvendelse.

74



11. Der maa anlægges nye Veje i Mosen: 1. Fra Kongstedlund til Bomhuset. 
2. Fra Knarmou til Toftesø. 3. Fra Tofteknuden til Dragsgaard.

12. Der maa anlægges Hovedkanaler.
13. (Heri fremsættes et nærmere specificeret Forslag til hele det store Ar

bejdes praktiske Gennemførelse).

Forslaget var sat økonomisk op med Hensyn til Anlæg af Veje og Kanaler, 
og Forslagsstilleren gik ud fra, at Grevskabet Lindenborg i Løbet af 10 Aar 
anvendte ialt 20 000 Kr. paa Mosen, i hvilket Beløb var indbefattet 1400 Kr. til 
tilfældige Udgifter. Herfor fik Greven et Aktiv paa 4000 Kr. i Bygninger, og 
forsaavidt Forsøgene lykkedes — hvad der ikke kunde betvivles — tillige 40 
Tdr. Ld. færdigkultiveret Mose, lavt ansat til en Pris af 250 Kr. pr. Td. Ld. eller 
ialt 10 000 Kr., ialt Aktiver for ca. 14 000 Kr. eller to Trediedele af Udgiften.

Naar et nyt og stort Arbejde foretages i en Egn, hvor der ikke er Overflod 
af Arbejdskraft, vil det i Begyndelsen altid falde vanskeligt at holde lave Priser, 
og Hedeselskabet havde i saa Henseende en lang Tids Erfaring. Det havde over
alt med Held kunnet gennemføre fordelagtige Priser ved ikke at forcere Ar
bejdet, og især ved i de første 2—3 Aar at bekendtgøre, at Akkordarbejde 
kunde faas til faste Priser, som selvfølgelig urokkeligt maatte holdes. Efter et 
Par Aars Forløb har Begæret efter Arbejde i Reglen været saa stort, at der 
gøres'Og er gjort Underbud. Derfor bør Arbejdet bortakkorderes saaledes, at 
Arbejderne især kunde benytte sig af Efteraar og Vinter samt det tidlige Foraar, 
og at Arbejdsterminen for Arbejdets Fuldførelse ikke er for kort.

Det er fornøjeligt at se det Fremsyn, som Dalgas har vist. Der skulde be
gyndes paa Kultiveringen, og der skulde høstes Erfaringer, saaledes at der kunde 
gaas videre.

Dalgas døde den 16. April 1894, men hans Aand og Ord om at tage fat og 
at lære af de Erfaringer, der gøres, har præget det Opdyrkningsarbejde, der er 
gjort i Store og Lille Vildmose.

Statens Forsøg i Nærheden af Mosen.
Det var vel nok bl. a. Vildmosen, der var Trækplaster, da Staten i Foraaret 

1906 flyttede Forsøgsstationen fra Vester Hassing til Tylstrup og samtidig 
begyndte Forberedelserne til Moseforsøgsstationen, Fossevangen, lige 
Øst for den store Vildmose. Der var 36 ha Højmose og 39 ha Lavmose. Dette 
Areal stilledes til Raadighed af Købmand N. Grundtvig Sørensen, Tylstrup, og 
købtes af ham til Ejendom i 1918. Det er Grundtvig Sørensen, der ved sin 
generøse Optræden har Hovedæren for, at Forsøgsstationen kom til Tylstrup, 
og at Fossevangen blev anlagt, hvor den blev.

Forsøgene paa Fossevangen blev væsentligt anlagt for at besvare Spørgs- 
maal, der havde med Mosens Opdyrkning at gøre, saaledes Dræningsdybde, 
Afstand mellem Ledningerne, Sandbelægning, Kalkning, Mergling samt forskel-
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Købmand Forsøgsleder Forstander Afdelingsbestyrer
N. Grundtvig Sørensen. A. I. Hansen. Ejnar Knudsen. N. Abildgaard.

lige Gødningsspørgsmaal. Hovedvægten blev lagt paa Græsning, men der blev 
ogsaa prøvet andre Afgrøder, idet nogle af Forsøgene blev anlagt i fast Sæd
skifte.

Efterhaanden er Forsøgsstationens Forsøg i stigende Grad blevet et Led i 
Statens Planteavlsforsøgsstationers Række med Gennemførelse af tilsvarende 
Forsøg som paa de andre Stationer. Ved Siden heraf gennemføres dog specielle 
Moseforsøg.

Der foreligger en længere Række Beretninger om de prøvede Emner, og 
flere af Beretningerne har haft Betydning for de Bestemmelser, der er taget 
ved Opdyrkning af Store Vildmose.

Det var A. I. Hansen (1906—1912), L. P. Jacobsen (1912—1934) og der
efter Ejnar Knudsen, der stod i Spidsen for Forsøgsstationen, medens Niels 
Abildgaard har fungeret igennem alle Aarene, først som Assistent og siden som 
Afdelingsbestyrer.

Paa det Tidspunkt, da Fossevangen begyndte sin Virksomhed, var man 
endnu optaget af Tilførsel af Mineraljord paa Mosearealer og — som det frem- 
gaar af Forsøgsplanerne — ogsaa af almindelig Dyrkning. Forsøgsresultaterne

Fossevangen 1921.
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lod sig derfor ikke alle direkte overføre, men efterhaanden som Statsarealet paa 
Store Vildmose bliver dyrkningsmodent for andre Afgrøder end Græs, vil Re
sultaterne fra Fossevangsforsøgene komme til yderligere Nytte. Endvidere maa 
det fremhæves, at der stedse har bestaaet en udmærket Vekselvirkning mellem 
Forsøgslederne paa Forsøgsstationen og Fossevangen samt Vildmosearbejdet.

Forstander L. P. Jacobsen var nærmeste Kommissionsmedlem og den, der har 
virket stærkest for Opdyrkningen af Vildmosen. Hans Assistenter Niels Abild- 
gaard, Ivar Mattesen og Johs. Knudsen fik hver sin Gerning i Mosearbejdet. 
Næst Mosens egne Folk er der næppe nogen, der har haft større Indflydelse 
paa Tilrettelægningen af Starten af Vildmosearbejdet end de her nævnte Funk
tionærer fra Forsøgsstationen.

Opmaaling, Nivellering og andre Undersøgelser.
Naar Opdyrkning skal planlægges, maa der forud og samtidig med Planlæg

ningen ske et Utal af Opmaalinger, Nivelleringer og Undersøgelser, og under 
selve Arbejdet er der Brug for Maaleinstrumenter ved Tilrettelægningen af Ar
bejdet og til Kontrol med dets Udførelse.

Opmaaling og Nivellering er noget, der skal til. Synet af et Par Mænd, der 
enten løber med Landmaalerstokke, Stikker-Kæde, Maalebaand eller med Stadie 
og Nivellerinstrumenter, mødes gerne med en forstaaende, henkastet Bemærk
ning: „Det er Landmaalere." Det er ikke altid morsomt at høre til dem. Opmaa- 
lings- og Nivellerarbejdet kan ofte være ubehageligt nok. Tit skal Linierne føres 
over store Lyngtuer og bløde Huller, hvor der kan plumpes i. Her i Mosen er 
Helledyvejen stukket ud over en af Vildmosens Damme, og en Aften, da Land- 
maaleren skulde søge Kvarter, efter at Mørket var brudt frem, gik han lige i 
Dammen og maatte tage en Svømmetur i det isbelagte Vand.

Om Vinteren er der ofte daarligt Føre. Fingrene fryser, og Vanter kan ikke 
bruges, naar Nivellerinstrumenterne skal indstilles før Aflæsningen.

Pertentligt og minutiøst i enhver Henseende skal Arbejdet udføres. Tit og 
ofte er der kun smaa Fald til Raadighed, hvor Grøfterne eller Dræningslednin
gerne skal føres frem. Undertiden maa man grave sig til fornødent Fald, og det 
drejer sig derfor om, at man sparer mest muligt Arbejde. Blød og eftergivende 
er Mosen at nivellere paa, Stativet giver sig for mindste Tryk. Ja, selv den 
Bevægelse, som Observatøren gør, naar han kikker ind i Nivellerinstrumentet 
og derved flytter sit Tyngdepunkt en Kende, paavirker Apparatet.

Der maa bruges fine Apparater, hvor der kan føres Kontrol med ethvert 
lille Udslag, og Arbejdet maa udføres omhyggeligt, for at det rette Resultat 
kan naas, men Anstrengelserne bærer ogsaa Lønnen i sig selv, naar Kontrol- 
maalingerne viser, at Linierne ligger rigtigt uden mindste Afvigelse, og naar 
Grøfter, Veje, Bygninger og meget andet træder frem i den planlagte Form.

Naar Vildmosevejene ligger lige og plane, Grøfterne staar smukt, og Dræ
ningerne har arbejdet uforstyrret i 10—20 Aar, er det fordi, Grunden til Ar-
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Linien stikkes ud. Udtagning af Jordprøver.

Nivellering. Den bløde M osebund pejles.

Kost paa Stagen, for at den kan ses. Statens Grundforbedringsvæsen udarbejder Kort.



Landinspektor
P. T. Olsen.

Landinspektør
Nie. Neldemand.

bejdet paa bedste Maade er lagt igennem et omhyggeligt Opmaalings- og 
Nivelleringsarbejde.

Det var Statens Grundforbedringsvæsen, der udførte de forberedende Op- 
maalinger, Nivelleringer og Undersøgelser, men Grundforbedringsvæsenet hjalp 
ogsaa Vildmosekommissionen med Afsætning af Grøfter og Veje til at begynde 
med. Hedeselskabet sammen med Amtsvandinspektør V. Mertz Nielsen, Aalborg, 
hjalp derefter Vildmosekommissionen med Plan for og Kontrol med det første 
Dræningsarbejde. Siden 1924 har Vildmosekommissionen og senere Vildmose
tilsynet haft sine egne tekniske Medhjælpere, idet Landbrugskandidat, Inspek
tør Johs. Knudsen har klaret Opgaverne i Store Vildmose og de første Op- 
maalinger i Lille Vildmose i 1936—37. Paa dette Tidspunkt blev Landbrugs
kandidat Jørgen Kongstad ansat som Assistent i Lille Vildmose, og han har 
her forestaaet Opmaalings- og Nivelleringsarbéjdet, indtil han den 1. August 
1943 overgik til „Himmerlands samvirkende landøkonomiske Foreninger" som 
Grundforbedringskonsulent.

Hvor Opmaalingerne har fundet Sted i Anledning af Anlæg af Veje, Ud
stykninger, Skelreguleringer m. m., har Vildmosekommissionen og senere Vild
mosetilsynet draget Nytte af Landinspektør Nie. Neldemand, Aalborg, for Store 
Vildmose og Landinspektør P. T. Olsen, Aalborg, for Lille Vildmose.
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Dyrkningsforanstaltninger

Brand i Mosen.
„Det brænder i Vildmosen" var i mange Aar en staaende Overskrift i Dag

bladenes Agurketid. Det virkede gruopvækkende paa de mange, der boede 
langt borte fra Vildmosen, thi fra Barn af havde man læst om Præriebrande 
med alle deres Ulykker, og man forestillede sig Brande i Vildmoserne som 
svarende hertil, men mange, der kender Brandene paa nærmeste Hold, bliver 
ikke bragt ud af Ligevægt ved at høre om dem. Ja, har man set Vildmosen 
brænde een Gang, løber man senere ikke langt for at faa en lignende Oplevelse.

Ilden bevæger sig langsomt frem med Vinden i et mere eller mindre bredt 
Ildbælte. Den slukkes enten efterhaanden af Mangel paa Næring, d. v. s. dør 
langsomt hen, naar Vejret skifter fra tørt til fugtigt, eller breder sig til om
liggende Græsarealer. Det maa jo erindres, at de oprindelige Vildmoser inde
holdt saa meget Vand, at der skulde nogen Tørke til, for at der kunde blive 
brændbart Materiale foroven.

Efter Afvandingen blev Brandfaren straks større, thi nu blev Bunden mere 
tør og brændbar. Dramatiske Brande har der ogsaa i Opdyrkningsperioden 
været i Moserne.

I 1921, da man begyndte paa Opdyrkningsarbejdet, blussede Ilden op i 
Lunefennerne, hvor der blev fræset, og hvor der maaske ikke var tilstrækkelig 
Kontrol med de mange Besøgende. Det endte med, at den første Nybygger 
Harald Jensens Afgrøder gik op i Luer, og en Del Tørvestakke blev ligeledes 
Flammernes Bytte.

I 1925 gentog Branden sig. Det var Fræseren, der havde lavet Ulykker i 
Ørnefennerne, og nu bredte Branden sig over Mosen mod Syd, hvor der gik 
en Del Tørv tabt. Politimesteren i Nørresundby beordrede Udrykning af et 
Slukningskorps, Amtmanden sendte Militæret i Aalborg til Medvirken, og 
omsider blev man Herre over Ilden. Der blev anlagt Politisag mod Vildmose
tilsynets Arbejdsformand, P. Rolandsen. Sagen gik igennem Retterne, men han 
blev frikendt ved Højesteret, fordi han havde foretaget de nødvendige Mod
foranstaltninger.

I 1938 opstod der Brand i den vestlige Del af Lille Vildmose, hvorved ca. 
1000 ha brændte. Branden stod paa i over 14 Dage og blev dæmpet af Falcks 
Redningskorps fra Aalborg samt tilkaldt Mandskab. Det gik dog her som ved
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Snekastning, hvor den ene ikke er 
for at tage Arbejdet fra den anden, 
der skal være noget til dem alle. Til 
sidst trak Branden saa længe ud, at 
den kom paa tværs af Opdyrknings
arbejdet. Vildmosetilsynets Arbejds
formand maatte tage Affære med en 
halv Snes Mand, og saa blev Bran
den slukket paa IV2 Dag.

Som indledende Kultur
foranstaltning brænder man i 
Reglen ikke Lyngen af paa Vildmo
sen, thi det viser sig, at Moserne 
bærer Fræserne bedre, hvor der er 
Lyng, end hvor den er svedet bort. 
Det er kun, hvor Tuerne er alt for 
svære og Stænglerne saa tykke, at 
de bliver besværlige for Bearbejdnin
gen, at Lyngen brændes væk. Det er 
saaledes sket i den sydøstlige Del af 
Lille Vildmose paa ca. 10 ha. Natur
ligvis er der stærk Fare for omlig
gende Kornafgrøder, Tørveskure m. m., 
derfor maa Branden først paasættes 
efter Polititilladelse, og efter at den 
stedlige Brandfoged har tilkaldt Brand
værn og overtaget Kommandoen over 
Afbrændingen. Særlig i de sidste Aar, 
hvor der i Mosen har været en stor 
Tørveproduktion, har der været Bran
de, der har ødelagt en Del Værdier, 
men der er dog ingen Tvivl om, at 
de Forsigtighedsregler, der er blevet 
foretaget imod Brandfaren, har kostet 
Vildmosetilsynet betydeligt mere end 
de Værdier, der er gaaet tabt ved 
Brand.

Ved Mergling, hvor Tipvogns
transporten gaar over lyngklædte 
Arealer, er der Spande og Sprøjte
materiale paa Lokomotivet, og en 
Brandvagt gaar for hver 1000 m med 
Spande og Skovle i Haanden, Span-

Mosen brænder.

N. Abildgaard søger til Brandstedet.

Brand i Randen af Mosen.

Branden angriber flere Steder.
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Vejarbejdet begynder. Vejarbejdet foregaar for fuld Kraft.

Ofte Opfyldninger mod Land. Dagen slutter af.

Vejen har faaet den grove Belægning. Vejen faar den sidste Belægning.

Vejen er omtrent færdig. Den flotte Vildmosevej er helt færdig (asfaltbelagt).



dene til at bære Vand fra den nærmeste Grøft og Skovlene til Opgravning af 
vaad Jord til Slukning af Branden.

Ved Oplagsstederne for Tørv er der truffet ekstra Foranstaltnin
ger med Vandslanger og Motorpumper, saaledes at man med Slanger i kort 
Tid kan overdænge et truet Sted med Vand. De to Gange, der i 1942 og 43 har 
været Brand i Mosen, har „Falck" været medvirkende, og desuden har Nord- 
jydsk Udrykningskolonne, Statens civile Luftværn, hjulpet til med Slukningen. 
Værnet gjorde god Fyldest.

Vejene.
For dem, der før 1920 har været med til at skumple i en Jumbe ud ad en 

Ensporsvej fra Tylstrup til Store Vildmose med Fare for hvert Øjeblik at sætte 
Livet til under Væltning og hvad dermed følger, og som ved Vejs Ende er 
blevet staaende foran den store Sump, som hed Vildmosen, hvor Gaaende kun 
med Forsigtighed turde vove sig ud, maatte det staa klart, at den første Be
gyndelse til Kultivering af Vildmosen var farbare Veje, thi der var hver
ken Vej eller Sti. Som fortalt i det historiske Afsnit satte i 1906 2 Mænd Livet 
til, fordi de havde vovet sig for langt ud fra Nørhalne Mose for at skære 
Vidjer.

Det var derfor ikke underligt, at det var en hel Festforestilling, da den 
første Fræser under Anlæg af den nuværende Vildmosevej kom anstigende 
fra Øst til Vest og blev modtaget af Mosefoged Poulsen ved Vejens Udløb med 
et veritabelt Kaffebord. Denne Begivenhed maatte fejres, thi endnu var det 
aldrig set, at nogen var kommet kørende over Mosen.

Nu, da Opdyrkningen er tilendebragt, er Vejenes Betydning til Overflod 
godtgjort, men nu tages de som en Selvfølge, navnlig naar de er rigtig gode. 
Det er kun, hvor de er blevet hullede og tjener deres Opgave mindre godt, 
at man mærker til dem.

Paa de store Strækninger i Mosen er der for Alvor Brug for Veje. Det er 
for Arbejdsvogne, der transporterer Kunstgødning, Staldgødning, Arbejdsred
skaber, Græs til Ensilage, Hø, Korn og Kartofler til deres Opbevaringsrum; 
det er for Lastbiler, der slæber Kunstgødning til Mosen, Gasflasker, Hegnspæle, 
Hegnstraad, Byggematerialer af mangfoldige Slags, Kreaturer i Hundredvis fra 
og til Mosen og Tørv i Millionvis til Brændselsforsyning; det er for Person
biler, der er til Nytte for dem, der har virkeligt Ærinde i Mosen, hvad enten 
det er Haandværkere, der skal bygge, Græssere, der skal se til deres Dyr, 
eller det er Besøgende, der tager en Tur til Mosen som en Landbrugsudflugt; 
Cyklerne er dog velnok det mest brugte Befordringsmiddel, de bærer Vild
mosetilsynets store Arbejdsstab til og fra Arbejdet. Ogsaa under Forlægning 
af Arbejdet fra et Sted til et andet gør Cyklerne Nytte for Arbejdsmedhjæl
perne. Megen Spadseren i Mosen er der ikke, dertil er Afstandene for store. 
Det er kun Kreaturerne fra den nærmeste Omegn, som kommer til og fra Mosen
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Vejkrydset ved Administrationsbygningen. Et Vejsving paa Vildmosevejen er rettet ud.

ved at bruge Apostlenes Befordring. Selv naar der skal skiftes fra Fenne til 
Fenne, er Vejforbindelse nødvendig.

Vejene tog en beskeden Begyndelse, da der var kørt Mergel ud fra Stenis
engene til den nordlige Del af Store Vildmose. Der var benyttet Sandballast 
til Sporet. Denne Belægning blev udvidet til den første Vej, som til at begynde 
med blev kaldt Mergelvejen, men som nu har det smukkere Navn Lunevejen. 
Efterhaanden fandt man en fast Form for Vejanlægene. Vejene blev 10 m brede 
fra Grøft til Grøft, og de blev anlagt saa brede, fordi der ogsaa skulde være 
Plads til et Spor ved Siden, baade naar Vejene skulde bygges og for senere 
Anvendelse af Sportransport. Vejbanen blev 5 m bred belagt med V2 m Sand 
eller Grus, yderligere fik den 15 cm Ral og derefter nogle faa cm skarpt Grus.

Hvor kom Materialet fra? Det første Materiale skaffedes fra Grøfterne, som 
ofte var Afvandingsgrøfter og indtil 2 m dybe. Fylden hjalp til at højne og 
jævne Vejbanen, og det kunde nok være nødvendigt, da Vandafledningen be
virkede, at Vejbanen sank under Omgivelserne, og Overfladen var som andre 
Steder i Mosen hullet. Sandet maatte hentes fra Mosernes Omgivelser. Der er 
i Store Vildmose gravet Sandgrave ved Redskabshusene, ved Vildmose
vejens Begyndelse fra Øst og ligeledes ved Lunevejen. Der er ogsaa Sand
grave mod Vest, hvor Helledyvejen sætter ind i Mosen, og i Lille Vildmose 
er der et stort Sandleje ved Dokkedal, hvor der tages i Tusindvis af Kubik-

Bro over Ry Aa ved Rendbæk. Kanalvejen udenfor Vildmosegaarden
inden Udbedringen.
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Sandgrav ved Dokkedal.

Der forhandles om Vejanlæg med Sogneraadet 
i Bælum.

Rettet Vej fra Sdr. Kongerslev til 
Lille Vildmose.



Sands og Grusgrave ved Store og Lille Vildmose.

meter. I Store Vildmose optræder 
Gravene nu som Søer, hvoraf den ved 
Redskabshusene er overtaget af Tyl
strup Jagt- og Fiskeriforening. Denne 
Grav er randet med Træer og er en 
hel Idyl.

Ral er hentet fra Nørhalne Grus
grav, som Wright, Thomsen og Kjær 
ejede, men Vejmateriale er ogsaa 
fremskaffet helt fra Hune, ja, i de 
allersidste Aar fra Ellidshøj og Ho
bro, fordi Lejerne omkring Vildmo
serne paa anden Maade blev ud- 
tømte.

I Lille Vildmose har Raltilførslen 
sin egen Historie. Her er Mosen mod 
Vest begrænset af store Kalkklinter 
ved Kællingbjerggaard. En Ende
moræne, der i Istiden er sluttet af 
ved Kalkbakkerne, har sikkert skyl
let den øverste Rand med Kalk- og 
Flintpartier ned i det store Vandbas
sin, som Vildmosen da har været. 
Kalken er ført videre ud i Kattegat, 
men Flintknoldene er blevet liggen
de i en 1—IV2 m mægtig Rimme, 1— 
IV2 km lang, der strækker sig fra Kæl-
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Skitse af Vejnettet.

Statsarealet Store Vildmose.
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lingbjerggaards Eng og runder den fordums Kyst. Den er i Oldtiden som tidligere 
nævnt blevet brugt til Begravelser, men ved Opdyrkningen laa den, som den 
var kaldet til sin Opgave. Den var allerede blevet udnyttet til Bygning af Vejen 
til Vildmosegaarden i 1931, men Resten blev købt til Udnyttelse af Jordlovs
udvalget. En Del Ral er sorteret og behandlet ved Vildmosetilsynets egen 
Foranstaltning, men henimod Halvdelen er oparbejdet af Kongerslev—Komdrup 
Kommune 1937—38. Sortering af Rallen gav Arbejde til mange, og der blev et 
brugeligt og billigt Materiale til Lille Vildmoses Veje. I 1941 blev der paa Ran- 
drup aabnet en Grusgrav, som var velbeliggende for Mergelsporet. Her er der 
blevet taget store Mængder af fortrinligt Materiale til Lapning og Vedligehol
delse af anlagte Veje.

Der er nu følgende Veje i Moserne:

Store 
Vildmose:

Fra Nord til Syd: km
Dalgasvej ................................................................ 6,7
Lergravsvej ............................................................. 1,9
Damvej ..................................................................... 4,4
Bierstedvej .............................................................. 4.7
Mannemosevej ...................................................... 6,0
Holtebakkevej ........................................................ 5,6
Vester Kærvej ...................................................... 1,4
Petersborgvej .......................................................... 2,5

Fra Øst til Vest:
Lunevej .................................................................... 6,7
Vildmosevej ............................................................ 4,6
Sandelsvej ................................................................ 4,4
Helledyvej .............................................................. 7,0
Ringvej ..................................................................... 4,2

Ialt .... 60,1

Lille 
Vildmose:

Fra Nord til Syd: km
Fennevej .................................................................. 7,0
Møllesøvej .............................................................. 3,1
Hegnsvej .................................................................. 1,7

Fra Øst til Vest:
Muldbjergvej .......................................................... 3,3
Skolevej .................................................................. 1,7
Kællingbjerggaardsvej .......................................... 4,1
Kanalvej .................................................................. 4,7
Langelinie .............................................................. 2,0

Ialt .... 27,6

Alle Veje har, som det vil ses paa Kortet, direkte eller indirekte Forbin
delse med Omegnens Kommune- og Amtsveje. Vildmosevejen er asfaltbelagt 
og danner Forbindelsesvej mellem Hovedlandevejen fra Aalborg til Hjørring, 
som gaar 8 km Øst for Mosen, og Vejen, der gaar fra Aabybro til Pandrup.
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Den fuldt optrukne Linie angiver Statsarealets Grænser.
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Til at begynde med var det Wrigth, Thomsen og Kjær, Aalborg, der ud
førte Vejarbejdet, men fra 1936 har Vildmosetilsynet selv taget Vejbygningen 
i sin Haand, idet man fik overdraget det fornødne Materiel: 3 Lokomotiver og 
50 km Spor fra Hedeselskabet. Mægtige Materialemængder er blevet kørt ud. 
Da der er brugt 1,5 m3 Sand samt 1,25 m3 Ral pr. løbende m, drejer det sig 
om P/4 Mill, m3, der er anbragt paa Vejene.

Sogneraadsformænd fra Mosernes Sogne.

J. Chr. Pilgaard, Carl E. Knudsen, 
Vrensted. 0. Hjermitslev.

Erik Eriksen, Jens Peder Chri- Chr. Nielsen, 
Aabybro. stensen, Ajstrup. Tylstrup.

J. Christensen, Carl Andersen, 
Mou. Sdr. Kongerslev.

Vejene i Store Vildmose er i de sidste Aar 
i Hovedsagen overtaget af Aaby—Bier
sted, Vrensted—Thise, Tolstrup—Stenum og 
Sulsted—Ajstrup Kommune, og Aalborg og 
Hjørring Amter har delt Vildmosevejen, der 
fører fra Tylstrup til Blokhus.

I Lille Vildmose har Mou Kommune fra 
først af overtaget Vejene, idet Vildmosetil
synet har tilskudt 80 pCt. af Opbygningsud
giften, og Kommunen har faaet Vejfondstil

skud. Kongerslev—Komdrup Kommune har været medvirkende ved Vejene i 
Ydergrænsen. Vildmosetilsynet har hjulpet Kongerslev—Komdrup Kommune 
med Forbindelsesvejen til Kongerslev.

Afvanding af Moserne.
Da Vildmoserne er bygget op af Sphagnum („Hundekød") foroven og et 

fastere Tørvelag forneden, er Mosen som en vanddrukken Svamp paa 1—5 m 
Højde. For at kunne færdes og arbejde paa Mosen er Afvanding en Nødvendig
hed. Denne Afvanding er vanskelig, men ikke uoverkommelig.

Baade Store og Lille Vildmose ligger saa højt, at Moserne kan afvandes 
til Omgivelserne helt ned til deres Underlag. I Store Vildmose sker det Nord 
og Vest paa til Ry Aa, mod Syd og Øst til Lindholm Aa. I Lille Vildmose fore- 
gaar Afvandingen særlig mod Vest, da den største Del af Mosefladen falder 
denne Vej; Vandet føres til sidst ud i Haslevgaards Aa, som løber ud i Katte-
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gat Syd for Hurup. Mod Nord maa Afvandingen ske igennem forskellige Løb 
til Limfjorden og mod Øst gennem Strebæk og gravede Kanaler til Kattegat.

Afvandingen begyndte allerede med Anlæg af Vejene, idet Vejgrøfterne som 
Hovedløb førtes videre til Oplandets Aaløb.

Der er Afløbsgrøfter for hver 200 m, men i mange Tilfælde er det ikke nok 
til at tage den store Vandmængde paa de særlig bløde Arealer, og saa maa 
der anbringes Grøfter for hver 100 m, saaledes som det ses paa Oversigten. 
Hver Grøft har en Bundbredde af 0,5 m, og med et Anlæg paa 0,2 m og en 
Dybde af 2 m bliver Ovenbredden 1,3 m, alt i alt er der i Store Vildmose 
400 km Grøfter og i Lille Vildmose 200 km.

Vildmosekommissionen kom galt af Sted til at begynde med, Arbejdet be
gyndte i den nordøstlige Del af Mosen i Sommeren 1922, Vejret var tørt og 
Mosen tør, og det saa ud til, at Afvanding omtrent var overflødig. Mosen 
kunde bære Fræserne uden Afvanding, men da fugtige Aar senere indtraf, 
fik vi noget andet at vide. Fræserne gik i Bløde, Tilsaaningen blev besværlig, 
og Dyrene æltede Græsningen op. Der maatte ekstra Grøfter til.

Ejendommeligt for Vildmoserne er det, at Grøfterne staar godt med stejle 
Sider, men Grøftearbejdet maa udføres lidt efter lidt, ellers falder Grøfterne 
sammen. Ved Gravning af den første Grøft i Mosen gik Arbejderne straks i 
Dybden, og medens de spiste Frokost, faldt Grøften sammen, saa gik de hjem 
med den Tro, at her var alt Haab for Afgrøftning ude. Nu har man lært, at 
der skal tages et Par Spadestik den første Sommer, eet om Forsommeren og 
eet om Eftersommeren, derefter et Par Spadestik hvert af de følgende Aar, 
saaledes at Grøfterne staar færdige i det andet eller tredie Aar. Ved hver For
dybning reguleres Siderne, d. v. s., de skæres rene, ja, efter at Mosen er græs
klædt, og Kreaturerne er kommet i Fennerne, slaar Grøfterne „Mave", fordi 
Dyrene laver Travegange ned langs Hegnene og Grøfterne. Denne „Mave" 
bliver skaaret væk ved sidste Regulering og Oprensning, og saa staar Grøf
terne fint, som Billederne viser.

Hvis det er vanskeligt Terræn, bliver ogsaa Dræning nødvendig. Der er 
40 m mellem Dræningerne. De gaar fra Fennens Midte til Grøften. De anbrin
ges i Forbandt, saaledes at hver Dræning rykker 20 m frem for den mod- 
staaende. Drændybden er ca. 1 m i Fennens Midte og 1,25 m ved Udløbet i 
Grøften. Der er ialt 800 km Dræning i Store Vildmose. Der har været mange 
Vanskeligheder ved Dræningen, fordi Mosen var blød, men Drænene har truk
ket godt. Kun, hvor der har staaet Tørvestakke, kan Drænledningerne komme 
ud af Leje. Efterdræning har kun vist sig nødvendig i „Smiler", d. v. s. over
fladiske Løb paa den ukultiverede Bund. Her er Mosen raadden, saaledes at 
Kreaturerne gaar i Bløde. Det har været nødvendigt at lægge Dræninger i de 
snirklede Løb for at faa Arealerne tilstrækkeligt tørre.

Lille Vildmose er ikke saa vandrig som Store Vildmose. Der er her overalt 
200 m mellem Grøfterne. Det har kun været nødvendigt at dræne ca. 200 ha 
i Mosens Midte.
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Hvor der er stærkt Fald, maa der anvendes Styrt. Drænror nedlægges.



Groften færdig. To Groft er modes.



Grøftenettet i Store Vildmose.

Grøfterne danner Skel mellem Fennerne. Der er Hegn paa hver Side af Grøfterne, og hvor der er 
200 m mellem disse, er Arealet delt i to Fenner ved Hegn gennem Midten. Dette er angivet ved 

punkterede Linier.
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Grøftenettet i Lille Vildmose.

/ Lille Vildmose er Grøfterne anbragt i en større Afstand, end i Store Vildmose, fordi Mosen 
er mere tør. Endvidere tjener Grøfterne til Afgrænsning af Parceller, der i Fremtiden skal ud
stykkes. — Kongerslevfennerne mod Vest er efter Kortets Udarbejdelse solgt til Cementfabrikker

nes Mosebrug til Tørveudvinding.

95



Vandbevægelsen i Vildmoserne er træg. Efter Vandskyl kan Vandsamlin
ger paa lave Steder staa i længere Tid endog over Drænledningerne, indtil 
Vandet er fordampet. For den nødvendige Udtørring af Mosen spiller Vand
fordampning gennem Afgrøderne en stor Rolle. Det er først, naar Mosen er 
blevet græsklædt, at man mærker, at den tørrer og bliver fast, mest naar

Tværprofil af 
Normal-Grøft.

Græsset slaas, thi jo større dette er, desto større er Fordampningen, og nu 
kan det i det lange Løb gaa saa galt, at Mosen ligefrem bliver for tør, saa- 
ledes at Stem i Grøfterne kan blive nødvendig. Det er derfor en gylden Regel, 
at der ikke afvandes mere end nødvendigt, thi som mange andre Steder gæl
der Reglen, at for meget og for lidt fordærver alt.

Mosen maa planeres.
Efter Afvanding skal Mosen planeres. Der er baade højere Lyngpolter og 

lavere nøgne Partier, hvor Mosen er blød, saaledes at man kan stikke en Stage 
langt ned. Der er ogsaa paa sine Steder „Smiler", d. v. s. Løb, hvor Vandet 
har trukket i umindelige Tider, og endelig har Mosen det med Højder og 
Lavninger, saaledes som det kan falde sig, hvor Naturen raader. Nu maa der 
med Planerspade og Greb tages Lyngbraadder*) fra Polterne**) og anbringes paa 
de nøgne Pladser, saaledes at de kan bære Arbejdsmaskinerne, som skal fær
des paa Mosen. Ja, Forholdene kan ligge saa vanskelige, at de nøgne Huller 
og Polterne hver repræsenterer Halvdelen af Arealet, saaledes at Lyngtuerne 
maa flyttes fra den ene Plads og anbringes paa den anden, hvorved 100 pCt. 
af Arealet bliver berørt af Planerskovl og Greb enten ved Fraflytning eller 
Tilflytning af Tuer.

Naar Mosen skal planeres, er der et stort Mandskab i Gang. Arealerne 
sættes af i halve Tønder Land og gives i Akkord til 50—200 Kr. pr. ha. Nu 
tages der fat paa Arbejdet med Liv og Lyst, ogsaa her gælder det Kræfterne 
og Haandelaget. De, der ikke kan klare Akkorden, glider tilbage, men i Reglen 
gør Øvelsen ogsaa her Mester.

*) En Lyngbraadde vil sige en Lyngtue. **) En Polte er en lav Forhøjning.
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Planering. Polterne af- 
graves, og Braadderne 
fores hen paa de lave 
biode Partier, for at dis
se kan bære Fræserne. — 
Kærulden blomstrer 
smukt.

Arbejdet tilses af Arbejdsformanden, som sammen med en Underformand, 
der har stadigt Tilsyn med Planeringen, afsætter Stykkerne og tildeler Akkord.

Den store Vildmose har været vanskelig at planere, den lille langt lettere, 
fordi den var mere jævn og langt mindre hullet.

Fræsning af Mosearealerne.
I Fortsættelse af Planeringen blev Arealet fræset. Fræseren kom, som den 

var kaldet ved Opdyrkningens Begyndelse. Før den Tid maatte man bruge 
den finske Hankmo-Harve, som havde roterende Skær anbragt paa 2 Bomme, 
saaledes at hvert Hold Skær arbejder skraat for det forudgaaende. Det var en 

Et Led af den finske Hankmo-Harve, Forløberen for Fræseren. Hankmo-Harven er tredelt og 
har en samlet Arbejdsbredde af 1,9 m. Den trækkes af 2 Heste, men da Behandlingen ikke er 

saa effektiv som Fræserens, skal der køres flere Gange.
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langsommelig Historie at køre med denne Harve, men det var den eneste Mulig
hed for at faa Højmosen behandlet, og det var det bedste Redskab, som man 
dengang kendte.

Under Forberedelserne af Vildmosens Opdyrkning fremkom der i Land
brugsbladene Meddelelse om, at man i Sverige havde faaet indført en tysk 
Fræser, der blev fremstillet af Firmaet Lanz i Mannheim, og denne skulde 
præsenteres paa store Moser i Nærheden af Jönköping. Nu rejste Forstander 
L. P. Jacobsen og Statskonsulent Anton Christensen til Sverige for at se Ma
skinen, som efter deres Formening arbejdede fortrinligt, Resultatet blev Købet 
af den første Lanz-Fræser, som dengang kostede 30 000 Kr.

Den ligner nærmest en Tank, der dog arbejder i fredelig Gerning. Den har 
et Arbejdsapparat, hvor 120 vinkelformede Knive er anbragt i 6 Rækker paa 
2 uafhængigt af hinanden arbejdende Tromler, som sidder i Forlængelse af 
hinanden. De har en Fart af 200 Omdrejninger i Minuttet. Fræseren har en Ar- 
bejdsbredde af 2 m. Der fræses i Reglen 2 Gange. Første Fræsning er mere 
øverlig, den gaar kun til 8—10 cm Dybde. Den anden Fræsning skal helst 
gaa ned til 20 cm, men i Reglen naar man næppe mere end 15 cm. Fræseren 
har en Vægt af 8 Tons, og naar den alligevel kan bevæge sig paa blød Bund, 
skyldes det dens høje, brede Hjul. Diameteren af Hjulene er 1,9 m, Fælgen 
er 1,3 m bred, og hertil er i Mosen føjet en Reservefælg paa 0,6 m, saa
ledes at hvert Hjul er 1,9 m bredt. En Mand kan staa oprejst i Bærehjulene. 
Det fik en uventet Betydning under en Luftkamp over Bierstedarealerne i 1940, 
hvor Kuglerne fløj Fræserførerne om Ørene. De maatte søge Dækning i 
Hjulene.

Fræseren drives af en 80 HK Benzinmotor. Under normal Gang kan Fræ
seren behandle 3V2 ha i 10 Timer. Paa Grund af sine store Bæreflader kan 
den gaa selv paa blød Bund, blot den har Støttepunkter hist og her, thi trods 
sin store Vægt er Trykket det enkelte Sted ikke større end ved en voksen 
Mand, der staar paa eet Ben. Det er vist ikke for meget sagt, at var Lanz- 
Fræseren ikke kommet til, var Mosen ikke blevet opdyrket.

Den første Fræser blev købt i Foraaret 1921, den anden allerede et Aarstid 
efter, og nu blev der samlet Fræsere ind fra mange Sider, 1 fra Sønderjyl
land, 1 fra Slesvig, 2 fra Island, 1 fra Lindenborg, og i 1940 fik vi 2 Fræsere 
fra Bromstadt i Holsten. De sidste Fræsere har været brugte, og selv om der 
er tilkøbt halve eller hele ufuldstændige Fræsere for at faa fat i Reserve
dele, er der gaaet Brud paa Materiellet, saaledes at man nu kun raader over 
7 Fræsere, hvoraf en kun bruges til Tromling.

Lanz, Mannheim, har forlængst indstillet Fabrikationen af Fræsere,- de blev 
maaske for dyre i Brugen for privat Mand, men senere har man optaget Frem
stillingen af Fræsere andre Steder, og i de sidste Aar har Vildmosetilsynet 
anskaffet 4 Holbæk-Fræsere, der ganske vist kun har en Arbejdsbredde af 
en Meter og ikke bearbejder Jorden saa stærkt som Lanz-Fræserne, men passer 
bedre under disse Aars Kraftrestriktioner.
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Fræserne i Arbejde,

Fræseren starter til Arbejdet.

Fræseren begynder sit Arbejde.To Fræsere i Gang samtidig, for at de kan 
hjælpe hinanden, naar de gaar i Bløde.

Fræseren er gaaet i Bløde og skal nu hjælpes op. Fræserens arbejdende Dele.

Fræseren kan tromle med sine Bæreflader og 
trække en Cementtromle i Stedet for Fræse- 

apparatet.

Fræseren behandler Mosen anden Gang.
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Vildmosetilsynet har hjulpet Naboer til Mosen med Fræsning af Højmose
arealer. Hedeselskabet har overtaget Vildmosekommissionens første Fræser, 
og den har derved gjort Nytte mange Steder.

Arbejdet med disse tunge Maskiner har haft sine Vanskeligheder. De gik 
ofte i Bløde og loddede Dybden af Mosen. Her kunde „Falck" ikke hjælpe 
til, men Arbejdsmandskabet blev øvet i at bjærge Fræserne op, og navnlig 
kom man ofte ind paa at lade 2 Fræsere arbejde sammen, saaledes at den 
ene kunde række den anden Haanden i kritiske Tilfælde.

Benzinen blev taget fra Vildmosetilsynet i 1940, siden har man maattet 
hjælpe sig med Gasanlæg, og dette bruges endnu, da man dels af Hensyn til 
de mange Hestekræfter, der skal til, og dels af Hensyn til Brandfaren ikke 
kan gaa over til Generatordrift af Fræserne.

Mergling af Moserne.
Efter Landbrugets Ordbog kan det oplyses, at der i 30 cm’s Dybde findes 

følgende Mængder kulsur Kalk angivet i kg pr. ha:

I Lavmose ........................................................... 30 000
- Højmose (Vildmose) ..................................... 1 500
- Lerjord .............................................................. 16 600

Vildmoserne er saaledes kalkfattige og maa tilføres den Kalk, der er nød
vendig for Kulturerne. Før Opdyrkningen af Vildmoserne gik Vendsyssel for 
at være et mergelfattigt Omraade, i hvert Fald regnede man Landsdelen for 
fattig paa gode Mergelforekomster, og det var derfor ikke underligt, at man 
straks fæstede sin Opmærksomhed paa de rige Kridtlejer, der fandtes i Om
egnen og navnlig i Aalborg og Omegn paa begge Sider af Limfjorden. Det er 
i Overensstemmelse hermed, at der til at begynde med blev inddraget pul
veriseret og upulveriseret Kridt i Forsøgene paa Fossevangens Højmoseareal, 
og der er da ogsaa gjort Forsøg med Anvendelse af Kridt i Nr. 86 og 87 paa 
Toftefennerne samt paa en enkelt Parcel i Lunefennerne i Store Vildmose.

Lige fra først af blev man dog i Kommissionen enige om saa vidt gørligt 
at skaffe Mergel til Opdyrkningen, og det kom her Arbejdet til Nytte, at der 
aabnedes et Mergelleje i Stenisengene, hvorfra der kun var IV2 km til Mosens 
nordøstre Hjørne, hvor Opdyrkningen begyndte. Fra dette Leje, hvor Yoldia- 
Merglen indeholdt ca. 28 pCt. Kalk (CaO), blev hele det daværende Statsareal 
merglet. Der blev paa Lunefennerne givet 50 m3 Mergel, hvilket svarer til 
ca. 20 000 kg kulsur Kalk (CaCOg). Paa det øvrige Areal er der givet 70 m3 
Mergel eller godt 30 000 kg kulsur Kalk (CaCOg) pr. ha.

Til det senere tilkøbte Bierstedareal er Mergel skaffet fra Lejer, der ligger 
lige umiddelbart Syd for Mosen ved Foden af Biersted Bakke, og her er paa 
700 ha givet den samme Mergelmængde, hvis Indhold svinger fra 35—45 pCt.
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Det er Kalkmængder, som langt 
overgaar, hvad der var angivet fra 
Sagkundskabens Side som fordelag
tige, da Vildmosearbejdet begyndte. 
Merglen har bekommet Vildmosens 
Kulturer godt, man har kun set Gavn 
af Merglingen.

Naar den store Mergelmængde 
blev valgt, var Begrundelsen den, at 
naar man alligevel skulde udlægge 
Spor, og Arbejdsapparatet skulde 
sættes i Gang, var det forholdsvis 
lettere og derfor billigere pr. Enhed 
at udkøre en stor Mængde end en 
lille Mængde og saa risikere senere 
hurtigt at skulle mergle igen, men 
dernæst havde man ogsaa i Tanken, 
at den store Tilførsel af Mergel, og 
navnlig den kalkfattige Mergel, vilde 
tætte det øverste Lag af Mosen, saa
ledes at den fysisk set blev bedre 
egnet til Græsudlæg. Sandsynligvis 
har Merglen ogsaa Betydning der
ved, at den tilfører de Mikronærings- 
stoffer, som Mosen mangler.

I Lille Vildmose var Betingelserne 
for at tilføre Kalk i Form af Kridt 
endnu mere udprægede end i Store 
Vildmose, thi her tilbød de nærlig
gende Kalkskrænter mod Vest, Kæl
lingbjerget m. m. sig som Leverings
steder. Der var da ogsaa stærke 
Overvejelser i Gang i den Retning, 
men efterhaanden som de gode Re
sultater af Mergling og de mindre 
gode Resultater af Kridttilførsel fra 
Store Vildmose indløb, og det spar
somme Materiale, der fandtes fra 
Fossevangen, Moseforsøget i Her
ning, Stenrøget Mose, Hedebrugets 
Forsøg m. m., viste, at Mergel kun
de give en Overvægt helt op imod 
50 pCt. i Græsudbytte, var der for

Mergelgravemaskine.

Der graves Mergel med Maskinen.

Mergelgraven ved Randrup.

Mergelen spredes omhyggeligt.
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Vildmosetilsynet ingen Tvivl om Valget. Vanskeligheden bestod her i at 
finde et godt beliggende Mergelleje, thi overalt i Østhimmerland gik Ryg
tet, at der ikke fandtes Mergel, men kun Kridt. Ved et rent Tilfælde kom 
Tilsynet paa Sporet af Mergelforekomster paa Randrup. Fundet af Mergel 
paa Randrup gik saaledes til: Jeg — M. K. Kristensen — var paa Jagt efter 
et Mergelleje i Nærheden af Lille Vildmose. I den Anledning henvendte jeg 
mig til Godsejer C. O. Jørgensen, Høgholt, og spurgte, om han ikke kendte 
saadanne Mergellejer. Efter et Øjebliks Betænkning siger han: „Jo, paa Ran- 
drup-Fladen", og nu gik Turen til Godsejer W. Hjorth, Randrup, med Fore
spørgsel om Mergel paa Randrup-Fladen. „Nej", siger han, „det er Kridt som 
alle andre Steder, men der er Mulighed for, at vi kan skaffe Dem Mergel her

Mergelgrave ved Biersted.

fra Randrup Hovedgaard, thi det har jeg læst i en Bog, der er forfattet af 
en Mand, der hed Krarup; han har beskrevet Gaarden i 1880-erne, og han 
siger, at der findes Mergel paa Gaarden, og ved den Vej, der fører fra Lande
vejen, ligger en svag Fordybning i Terrænet. Det er rimeligvis en gammel 
Mergelgrav, og her maa vi kunne finde Mergel".

Fra Tanke var der ikke langt til Handling. Bevæbnet med en tom Cigar
kasse og en gammel Spade begav vi os paa Vej til Mergelgraven, og nu fore
tog Godsejer Hjorth et saa energisk Angreb paa det øverste tynde Muldlag, at 
det gamle Træskaft paa Spaden knækkede, men med Resterne lykkedes det 
at fjerne Muldlaget og afdække det dejligste gule, smuldrende Mergel, der 
synes oplagt til Anvendelse paa Vildmoserne. Nu blev Cigarkassen fyldt, og 
jeg drog til Tylstrup for at aflevere den paa Forsøgsstationen, hvor den Dagen 
efter blev undersøgt med det Resultat, at den indeholdt imellem 20 og 30 pCt. 
kulsur Kalk. Dermed var Maalet dog ikke naaet. Lejet skulde videre under
søges, og Henvendelse rettedes derefter til Afdelingsleder J. P. Olesen, Det 
danske Hedeselskabs Mergelafdeling.

Et Par Dage efter mødte jeg paa Randrup igen og meddelte Godsejeren vor 
foreløbige Viden, og man enedes nu efter en hurtig Forhandling om, at Gods
ejeren skulde tage imod et Boremandskab, som Hedeselskabet stillede til
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Raadighed, yde den nødvendige Assistance ved Boringen og i Tilfælde af 
Lejets Udnyttelse afgive Oplagsplads til Mergelmateriel, Plads for Spor til 
Mosen over Randrups Arealer, Ballast til Sporet, hvor saadant skulde be
nyttes, samt endelig den fornødne Mergel for 1 Kr. pr. Kubikfavn, regnet efter 
25 000 Kubikfavne.

Det var i Virkeligheden at sælge Pelsen, før Ræven var skudt, men nu 
vilde Undersøgelserne vise, om Merglen fandtes i tilstrækkelig Udstrækning, 
og det viste sig. I Løbet af en Maanedstid blev der foretaget de fornødne Un
dersøgelser, hvorefter der fandtes Mergel i rimelig Dybde. Merglen var ens
artet, lerholdig, smuldrende Mergel af en god Kvalitet med et Indhold af 35 
til 42 pCt. Kalk. Overjorden var af forskellig Mægtighed, men dog ikke mere

Mergelgraven i Stenisenge.

end 1—2 m. Merglen fandtes paa en Bakke, hvorfor Mergellejet ikke kunde 
blive vanskeligt at afvande, og nu blev alle Forberedelser truffet til at aabne 
Lejet. Gravemaskinen blev hentet fra Bierstedlejet, hvor den nu var færdig med 
sit Arbejde i Store Vildmose, 50 km Spor blev overført fra Store Vildmose 
til Lille Vildmose, Afvanding ved Motorpumpe blev ordnet og Sporbanen fra 
Randrup til Mosen etableret.

Udkørslen fra Randrup medførte Vanskeligheder, fordi Mergelomraadet var 
bakket, og man skulde ned i Engens Niveau, men ved en omgaaende Bevægelse 
lykkedes det. Banen blev ført igennem en lille Skov langs med Hadsundbanen, 
men ved Randrup Skel begyndte Vanskelighederne, thi nu gik Vejen frem over 
22 Ejendomme med Rangering, Frem- og Tilbagekørsel, saaledes at Mergel
vognene kunde føres under Hadsundbanen over en Række Englodder og over 
Landevejen, som gaar fra Sdr. Kongerslev til Kongstedlund. Her skulde opnaas 
Overenskomst eller Ekspropriation i Henhold til Lov om Mergelbaner. For
handlingens Vej blev valgt, da Beboerne stillede sig kulante og forstaaende, 
og under Medvirken af Forpagter Johs. Rasmussen lykkedes det at opnaa 
Overenskomst med de mange Lodsejere. Der blev betalt rimeligt for Afsavn 
af Afgrøder paa Banestrækningen, og i Løbet af nogle faa Dage gik det hele 
igennem, hvorpaa der blev lyst Forpligtigelse paa alle Ejendomme, saaledes at 
den juridiske Side af Sagen kom i Orden.
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I Løbet af nogle Maaneder kunde Gravemaskinen sættes i Gang og Mergel
kørslen begynde.

Det gik godt i 2 Aar, men da Verdenskrigen begyndte, gik Merglingen i Staa. 
Da der ikke kunde skaffes Benzin til Gravemaskinen i Mergelgraven ved Ran
drup, blev der ført Stærkstrømsledning til Stedet, men Forholdene har med
ført, at Mergelsporet maatte afgives til Brug ved Tørvetransport under Teknisk 
Central, Cementfabrikkernes Mosebrug og Tørveudvalget i Store Vildmose.

Det var et ejendommeligt Held, at Vildmosetilsynet saaledes fandt et af de 
faa Steder, hvor der fandtes Mergel i Nærheden af Mosen, og det skyldes mange 
heldige Biomstændigheder samt Imødekommenhed fra mange Sider, at Sagen 
gik i Orden. Paa Vejen viste der sig Mergel i Nærheden af Randrup, men 
det ene Leje var kun maadeligt og indeholdt mange Kalkklumper, og det 
andet havde ikke nær saa god en Beliggenhed som Randrup Mergellejet.

Lejet ligger nu og venter paa den endelige Udnyttelse til den sidste Merg- 
ling i Mosen. Der skal nok blive brugt ca. 25 000 Kubikfavne, men der er i 
Lejet ca. 50 000 Kubikfavne, saaledes at mange flere kalktrængende Jorder 
— i Særdeleshed i Forbindelse med Hadsundbanen — kunde blive delagtig
gjort i Mergelrigdommen paa Randrup.

Inden Afslutningen af Merglingen i Store Vildmose fra Bierstedlejet blev 
der til hele det oprindelige Vildmoseareal tilkørt 2 Kubikfavne Mergel pr. 
ha. Denne Mergel blev lagt i Depoter i Fennernes Hjørner, saaledes at den kan 
bruges ved Mergling af Fennerne.

Til at begynde med blev Merglingen givet i Entreprise til Wright, Thom
sen og Kjær, som merglede de første 2800 ha i Store Vildmose, men siden 
1935 har Vildmosetilsynet selv besørget Merglingen med det Materiel, som dette 
Aar blev overtaget fra Det danske Hedeselskab, og som senere er suppleret 
med Indkøb.

Merglen læsses paa Tipvogne ved Hjælp af en Gravemaskine. Transporten 
sker ad et Hovedspor til Opdyrkningsstedet ved Hjælp af et Damplokomotiv,

Der blandes Kaligødning og Superfosfat. Gødningen er læsset.
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som transporterer 28 Tipvogne à 1,25 m3 ad Gangen. Ankommet til Fordelings
stedet deles Kolonnen i 2 og føres nu med lettere Motorlokomotiver ad flytte
lige Spor til de Pladser, hvor Merglen skal aftippes, og efterhaanden flyttes 
Sporstrengen til næste Aftipning. Der kan mergles ca. 4 ha om Dagen. Navn
lig Flytningen af Sporene er et strengt Arbejde, særlig naar Mosen er blød og 
eftergivende, da et Sporstykke paa ca. 7 m bæres af 7—14 Mand. Det hænder 
ogsaa, at hele Tipvognskolonner vælter paa de bløde Arealer og begraves i 
Dybet, saa Vognene er vanskelige at faa frem.

Umiddelbart efter Udkørslen spredes Merglen omhyggeligt under Kontrol. 
Dette Arbejde sker paa Akkord for sig selv, medens hele det øvrige Mergel
arbejde er spændt ind i samme Akkord.

Gødskning.
Middeltallet for danske Moser viser følgende Indhold i kg pr. m3:

Kulsur Kalk Fosforsyre Kali Kvælstof

Lavmosetørv .................. .................. 10,0 0,32 0,12 6,0
Højmosetørv .................. .................. 0,5 0,08 0,03 1,2
Lerjord ............................. .................. 5,6 0,70 14,0 2,1

Ligesom Højmosen — i dette Tilfælde Vildmosen — er fattig paa Kalk, mang
ler den ogsaa i høj Grad Fosforsyre og Kali.

Det er ikke for meget at sige, at det er Betingelsen for Væksten, at Af
grøderne faar tilført af Fosforsyre og Kali, hvad de skal leve af. Lige fra 
først af har man ogsaa været inde paa dette, og Normen er blevet, at der 
tilføres 300 kg 18 pCt. Superfosfat og 200 kg 40 pCt. Kaligødning 
pr. ha, men her har Krigen og med denne det nedsatte Gødningsnævn gjort 
et stærkt Indgreb i Tilførslen, idet Vildmosetilsynet i 1943 blev fuldstændigt 
afskaaret fra Fosforsyretilførsler selv paa de Arealer, der kun har faaet en 
eller to Gange Superfosfat. I 1944 har Vildmosetilsynet faaet den normerede 
Tildeling til de Arealer, der er opdyrket efter 1938.

Under normale Forhold er det saaede Forbrug af Fosforsyre og Kaligød
ning for de to Moser:

Superfosfat Kaligødning

Store Vildmose, 3 300 ha .......... 9 900 hkg 6 600 hkg
Lille Vildmose, 850 ha .............. 2 500 » 1 700 »

Ialt .... 12 400 hkg 8 300 hkg

Saaningen sker med Westfalia-Maskiner, hvoraf 2 er sammenspændt og 
tager 6 m ad Gangen. De trækkes af en Traktor, men i Stedet for er i de 
sidste Aar brugt 3 Heste med det Resultat, at Hestene præsterer lige saa 
meget Arbejde — ca. 12 ha om Dagen — som en Traktor. Westfaliasprederne 
er paa den forholdsvis ujævne Jord, navnlig hvis den er frostbundet, at fore-
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trække frem for andre Gødningsspredere, thi de er saa stærke, at de kan taale 
Hug og Stød. De to Gødninger bliver umiddelbart før Udsaaningen omhyggeligt 
blandet.

I 1944, hvor der anvendtes støvende Thomasslagge, maatte man anvende 
Villemoes-Gødningsspredere, da Thomasslaggen ikke lod sig jævnt fordele 
med Westfaliaspredere, fordi den var for findelt.

Kunstgødningsudstrøningen paa det over 4000 ha store Areal er et stort 
Problem i Vildmosearbejdet. I nogle Aar anvendte man Efteraarsudsaaning, 
fordi der her var bedst Tid og Lejlighed, men Forsøg under Græsmarkssektio
nen med Gødningssaaning Efteraar og Foraar viste, at Foraarssaaningen for 
Vildmosen gav størst Udbytte og den mest ensartede Bestand af Hvidkløver, 
fordi Vinterregnen skyller den efteraarssaaede Superfosfat ned af de højere

Blandingen saas ved Hjælp af sammen
spændte Westfalia-Maskiner trukket ved 

Traktor,

Thomasslagge saas med Villemoesspreder. 
Traktoren drives ved Alpha Gas fra Fre

derikshavn.

Partier (Polter) med det Resultat, at Hvidkløveren bliver borte paa disse. Man 
maatte derfor gaa tilbage til Foraarsudbringningen, der dog sker tidligst muligt.

Efterhaanden er ogsaa Anvendelsen af Kvælstofgødning blevet et Problem 
for Vildmoserne, thi i Lille Vildmose er der 2—300 ha Mineraljord inden
for det egentlige Moseareal og i Store Vildmose er der 2—300 ha, der dyrkes 
med andre Afgrøder end Græs. Under normale Forhold vil der være Brug for 
mindst 1000 Sække Kvælstofgødning til disse Afgrøder. Her anvendes Ville- 
moes-Gødningsspreder, fordi den udfører Arbejdet nok saa ensartet, og fordi 
Maskinerne er lettere at køre med i Roe- og Kartoffelafgrøderne end de tunge 
Westfalia-Maskiner.

Til at begynde med regnede man ikke meget med Staldgødning og 
Ajle, thi Hvidkløveren i Græsmarken skulde skaffe fornødent Kvælstof. Stald
gødning og Ajle var derfor i nogen Grad overflødiggjort. Efterhaanden er der 
imidlertid blevet god Brug for begge Gødningsemner. Det har vist sig, at fint- 
strøet Staldgødning paa træg Græsbund kan sætte Liv i Bestanden, saa denne 
giver et indtil 50 pCt. større Udbytte. Det samme gælder delvis Ajlen, men 
navnlig er der blevet god Brug for baade Staldgødning og Ajle, efter at man 
paa Vildmosen er kommet til at dyrke Gulerødder og Kartofler.
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Der produceres alene paa Centralgaarden 3000 t Staldgødning og 1500 t 
Ajle. Flere af Kummerne havde fra Opførelsen Overløb, saaledes at en Over
skudsproduktion kunde løbe fra. Nu bliver alle Brist ordnede. Ajlen er i de 
veldækkede Kummer af udmærket Kvalitet, men i Kummer, der er utætte, 
af daarlig Kvalitet, hvilket følgende Eksempler viser.

Kvælstofindholdet i Ajlekummer med forskellig Tæthed.
Gaard Nr. 11, Ajlekumme mod Øst ............................................

— - 13, — - Vest ..........................................
— - 16, — - Øst ............................................
— - 17, - - - ............................................

Centralgaarden ....................................................................................
Gaard Nr. 13, Ajlekumme mod Øst ............................................

— - 19, — - - ............................................
— - 1, — - - ............................................
— 1, — - Vest ..........................................
— 4, — - Øst ............................................
— 4, — - Vest ..........................................
— 8, — - Øst ............................................

0,53 pCt. Kvælstof i Ajlen
0,53 - _ - _
0,63 - — - —
0,65 - _ - _
0,56 - _ . —
0,02 - — - —
0,02 - _ - —
0,34 - _ - —
0,58 - — - —
0,11 - — - —
0,03 - _ - _
0,01 - — - —

Græsfrøsaaning.
Efter Tilsaaning med Kali- og Fosforsyregødning paa de opdyrkede Arealer 

foregaar anden Fræsning, hvorved baade Gødning og Mergel blandes ned. An
den Fræsning skulde ske til en endnu større Dybde, helst til 20 cm, da det 
viser sig, at Merglen lægges i et Lag 6—8 cm under Jordens Overflade. Af 
Dyrkningshensyn vil det have Betydning, at ikke alene Mergellaget, men og
saa Gødningen bliver jævnt indblandet i et Kulturlag paa 20 cm.

Frøsaaningen begynder, saa snart der kommer Grøde i Luften, i Reglen 
først i Maj, og fortsætter til Saaningen er færdig, helst inden Midten af 
Juli, men undtagelsesvis er den først sluttet ind i August. Det viser sig, at 
Frøet kommer tidligere, jo tidligere Saaningen kan finde Sted, naar ellers 
Spiringsvilkaarene er i Orden. Skulde Vejret paa et vist Tidspunkt være for 
tørt, saaledes at Spiringen bliver træg, har det ikke større Betydning, da Frøet 
i saa Fald venter, indtil den fornødne Væde kommer til Stede. I hvert Fald 
har der aldrig været Vanskeligheder med Hensyn til at opnaa den tilstrække
lige Spiring paa Mosen, hvad enten Saaningen er faldet tidligt eller sent, men 
naturligvis giver den først saaede Sæd tidligere Udbytte. Den kan i Reglen 
give Afgræsning allerede om Efteraaret.

Frøet saas med en Stubbekøbing-Frøsaamaskine. Den har to Valser, en til 
Saaning af det fine Frø — Hvidkløver og Timothe — og en til Saaning af 
det øvrige Græsfrø. Den giver en omhyggelig Fordeling, idet der til Frøsaa- 
maskinen er spændt en Harve, der bringer Frøet passende ned.

Med Hensyn til Frøblanding gik man straks over til de af Den jydske Græs
markssektion anbefalede Frøblandinger, og navnlig gjorde man kraftigt Brug af
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Øverst: Kornsaaning med Traktor. Forpagter Emas Sorensen
saar Frø paa gammeldags 

Nederst: Frøsaaning og Harvning. Maade.

Hvidkløver og Eng-Rapgræs. Efterhaanden er der rettet en Del paa Frøblan
dingen, da det viste sig, at Morsø Hvidkløveren ikke holdt sig tilstrækkelig 
godt, og da der viste sig Angreb af Hvidkløveraal, assurerede man sig ved 
at tage en Del Vild engelsk Hvidkløver med i Blandingen, medens Mængden 
af Eng-Rapgræs blev i nogen Grad indskrænket.

Der er en Del Forskel paa de første Blandinger, der anvendtes, og dem, 
der bruges for Tiden.

Frøblanding.
Den første Blanding (kg pr. ha).

3 kg Hvidkløver,
1 » Alsike,
2 » Kællingetand,
5 » Eng-Rapgræs,
2 » Aim. Rapgræs,
2 » Eng-Rævehale,
5 » Timothe,
6 » Eng-Svingel,

10 » Aim. Rajgræs.

Den nu anvendte Blanding (kg pr. ha).
3 kg Øtofte Hvidkløver,
2 » Vild engelsk Hvidkløver,
5 » Timothe,
3 » Aim. Rajgræs, sildig,
3 » Aim. Rajgræs, tidlig,
6 » Eng-Svingel,
4 » Eng-Rapgræs.

Naar Frøpriserne igen bliver lavere, vil Saamængden nok blive forhøjet med 
3—4 kg.

Frøet tromles ned med Fræsertromle, og dermed er Udlægget færdigt.
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Læplantning i Moserne.
Der er efterhaanden i Presse, paa Møder og mere personligt rettet nær- 

gaaende Bebrejdelser mod Vildmosetilsynet, fordi der ikke er plantet Læ i 
Moserne. Dette er imidlertid ikke helt rigtigt, thi omkring alle Boliger, Cen
tralgaarden, Redskabshusene, Administrationsbygningen, Kreaturpassernes Hjem 
og Forpagtergaardene er der plantet Læ og anlagt Haver.

Læplantningen har 2 Vanskeligheder: 1. Vestenvinden. 2. Den overhaand- 
tagende Græsvækst. Disse Onder kan bekæmpes ved Boligerne, hvor der 
rejses kunstigt Læ — 2 m høj Forskalling — indtil Læplanterne er kommet 
godt i Vejret. Vestenvinden er nemlig haard i Mosen, og Køerne æder den 
unge Plantning. Græsset, der vil kvæle Læplanterne, kan ogsaa holdes væk i
Nærheden af Boligerne, navnlig naar Læet gror til, men langt vanskeligere
er det, naar Læet skal fremelskes ved Skelgrøfterne mellem Fennerne, saa

Fra Forsøget med Lævirkning, kiinstig Læ. 18-aarig Læplantning ved Redskabshusene.
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Udsigt over et af Vildmosens Læbælter.

Læbælte med Bistader Vest for Centralgaardens 
Haver.

7-aarigt Læbælte i Store Vildmose.

det kan give Ly for Dyrene og Afgrøderne, thi naturligvis har Vildmose
tilsynet mærket sig de gode Resultater, der er i Forsøgene for Læ, hvor Klø
veren kommer 8 Dage før bag Læ end uden Læ, og selvfølgelig er det godt 
for de græssende Kreaturer at kunne søge Ly bag et Læhegn i barskt og 
blæsende Vejr.

I Vildmosekommissionen var man betænkt paa at tage Læ mellem Fen
nerne op som en Grundforbedringsforanstaltning. Der blev plantet Lærækker 
langs Grøfterne i Ørnefennerne. Der anvendtes forskellige Pilesorter, Seljerøn 
og Sitkagran. I flere Aar anstrengte man sig ihærdigt for at holde Rækkerne 
rene, men til sidst bad Forstander L. P. Jacobsen om Tilladelse til at opgive 
Renholdelsen, da denne trods store Ofre viste sig uigennemførlig. Pilene blev 
ganske simpelt ædt af de græssende Kreaturer, naar de kunde naa over 
Pigtraadshegnene, og det samme gjaldt Seljerøn. Sitkagran kunde Dyrene ikke 
gaa i Lag med, men Græsset var det ikke muligt at holde nede. Nu viser det 
sig dog efter 14 Aars Forløb, at der er ved at udvikle sig nogenlunde Hegns
rækker af Sitkagran.

Ansporet af den rejste Kritik, der naaede helt op i Regeringskredse, plan
tede Vildmosetilsynet i 1938 11 km Læbælter mod Nord og Vest og gennem
løbende Mosen fra Nord til Syd. Der var i hvert Læbælte 2 Rækker med 
Sitkagran og 2 med Bjergfyr. Til Beskyttelse af den vestligste Lærække blev 
der kastet en beskyttende Plovfure op mod Vest. Læbælterne, der er 8 m
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brede, blev efterplantet de to første Aar. Renholdelsen kunde trods ivrige An
strengelser fra Opdrætningscentralens Side ikke gennemføres, fordi Græsset 
groede alt for stærkt til, men nu viser der sig alligevel et Resultat, og det er 
ikke umuligt, at det næste Slægtled vil se Resultatet af denne Læplantning, 
men saa hurtigt, som det bliver forlangt, kan Læet trods god Vilje ikke komme i 
Store Vildmose. Det er lettere at forlange end at efterkomme.

For at opnaa den fornødne Orientering med Hensyn til Læ virkningerne 
paa Arealerne blev der i Aarene 1940—41 gennemført et ret storstilet Læ
virkningsforsøg i Vildmosen. Der var Samarbejde mellem Det danske Hede
selskab, Hjørring Amts Havebrugsudvalg, Foreningen af jydske Landboforenin
ger, De samvirkende jydske Hus
mandsforeninger og Vildmosetilsynet 
samt Statens Husdyrbrugsforsøg.

Forsøgene blev anlagt i 2 af San
delsfennerne Nr. 16 og 18, der var 
skilt af en neutral Fenne Nr. 17. Hver 
af Fennerne blev delt i 7 Dele med 
Parceller paa 100 X 166 m. I den 
ene Fenne blev de tre sydlige og i 
den anden Fenne de tre nordlige Par
celler omgivet af Læ — 2 m høj 
Bjergfyrudhugst langs Nord- og Vest
siden, medens de modstaaende Parceller ikke fik ’ Læbeskyttelse. Den mellem
liggende, midterste Parcel blev regnet som Værnebælte.

96 ensartede Kvier fra Opdrætningscentralen inddeltes i 4 Hold, hvoraf 
de to parallelle Hold fik de ubeskyttede Parceller og de andre to Hold de 
læbeskyttede Parceller at æde paa.

I 1941 gentoges Forsøget med 18 Dyr paa hvert Hold. Den 1. August blev 
Holdene byttet om, saaledes at de læbeskyttede Kvier nu kom til at græsse 
uden Læ. Hvordan blev Resultatet? Ikke som man havde ventet! Den opnaaede 
Tilvækst var i kg pr. Dyr:

1940: 2 Hold anbragt paa Parceller uden Læ .............. 97 kg
» » » » » med » .............. 89 »

1941: Først paa Sommeren uden Læ ................................ 54,7 kg
» » » med »   53,2 »

Sidst » » uden »   40,6 »
» » » med »   32,5 »

Resultaterne var overraskende, men kan dog delvis forklares. Græsningen 
kom sent frem i Vildmosen, og nogen særlig Fordel ved tidlig Udbinding 
kunde i Forsøget ikke opnaas, da Holdene kom ud paa samme Tid, og Græsset 
tilsyneladende var ens. Sommeren var meget varm, og Kvierne søgte længst 
muligt bort fra Hegnene for at faa saa megen frisk Luft, som det var gørligt.
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Det sidste Aar var Forsøgsresultaterne uensartede, fordi Bestanden pletvis 
havde lidt under Vinterfrosten. En Trediedel af Bestanden var udvintret. Det 
er et Spørgsmaal, om der var naaet samme Resultat et andet Sted under 
ensartede Forhold.

Vi var saavel fra Vildmosetilsynets Side som fra det kombinerede Udvalg, 
der havde støttet os med Arbejdet, enige om, at Lævirkningsforsøgene helst 
maatte flyttes hen i en anden Egn.

Vildmosetilsynet har dog trods Forsøgsresultaterne samme Standpunkt over
for Læplantning, som man har andre vindudsatte Steder i Jylland. Det vilde 
være ønskeligt baade for Planter og Dyr, at der var mere Læ, men dette kan 
ogsaa have sine uheldige Sider. Vor Arbejdsformand og vore Kreaturpassere 
gør stedse den Iagttagelse i Moserne, at de græssende Dyr aldrig „bisser", 
fordi der ingen Bremser er paa Grund af det friske Vindtræk i Vildmoserne, 
og ved Kartoffeldyrkningen er det til fulde konstateret, at Skadedyr som 
Bladlus, Tæger m. m., der besørger Udbredelsen af Bladrullesyge, Mosaiksyge 
o. 1. fra Plante til Plante, saa godt som ikke findes i Vildmosen, og dette er 
Grunden til, at vi her kan avle sundere Kartofler, medens man i de mere milde 
Egne faar mere og mere bladrullesyge Læggekartofler. Der er intet saa galt, 
uden at det er godt for noget. Foreløbig maa vi nøjes med den Trøst, indtil 
ogsaa vi faar Læhegn.

Der er prøvet mange Træarter i Vildmosen. Bedst lykkes velnok Sitka
gran, Rødel, Elm og Graapoppel; Plantningsspørgsmaalet er dog 
ingenlunde løst, og det er muligt Fremtiden forbeholdt at klare baade Sorts- 
og Plejespørgsmaalet.

Der er betydelige Klimaforskelle mellem Store og Lille Vildmose. Betin
gelserne for Plantning er langt bedre i Lille Vildmose. Her gror Bævreasp 
vildt. Den er taget i Brug og udnyttet mange Steder ad Dokkedalvejen Syd 
paa, og den findes i Vildmosegaardens Have mellem hundredaarige Elme.

I Lille Vildmose var der i Opdyrkningsplanen afsat en betydelig Plantning 
langs Vejene, men da Plantningen skulde udføres, fik man fra Ledelsens Side 
Betænkeligheder, thi Plantning her vilde fremme Snelæget og dermed Sne
kastningsudgiften. Det er ikke let at tjene modstaaende Synspunkter!

Fenner og Hegn.
Mod Afslutningen af Kultiveringen er det sidste Arbejde, at der rejses 

Hegn langs med alle Grøfter, saaledes at Arealet deles i Indhegninger eller 
Fenner, hvor Kvæget kan græsse.

Hver Fenne begrænses af 2 m dybe Grøfter, og Hegnene opføres langs 
med Grøfterne for at skærme Dyrene mod at falde i dem og for at holde det 
ene Hold Dyr adskilt fra det andet.

Der er i Store Vildmose ca. 400 Fenner og i Lille Vildmose 72 Fenner, hver 
Fenne er fra 4—13 ha.
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Fenner, Hegn og Dyr 
i Vildmosen.

Typisk Hegning. Grøft og Pigtraad ved begge 
Sider.

Hertil og ikke længere.

Vejfarende forbydes Adgang til Fennerne.

Hegnspæleoplaget gennemgaas.Det er umuligt at slippe ud.

Primitivt Ledlukke, som det bruges i Mosen.
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Indhegningen sker med 3 Rækker Pigtraad. Der er en Pæl for hver 5 m. 
Hvis det drejer sig om Faar, maa der særlige Faarehegn — enten Hønsetraad 
eller flere Rækker Traad for neben — for at skærme Lammene mod at falde i 
Grøfterne.

Der er i Store Vildmose 680 km Hegn og i Lille Vildmose 162 km Hegn.
Der er anbragt 169 000 Pæle, og da Pælene gennemgaaende kan holde sig 

5 Aar, skal der hvert Aar fremskaffes ca. 35 000 Pæle. Der er mange forskel
lige Meninger om, hvilke Træsorter der passer bedst til Hegnspæle, samt 
hvordan Pælene skal behandles, men Forsøg under Den sjællandske Græs
markssektion har her været orienterende. Resultatet er blevet, at Egen, saa
ledes som ogsaa ventet, har været mere holdbar end andre Træarter, men 
paa de forskellige Slags Gran og Fyr er der ikke større Forskel.

Holdbarheden øges ikke ved, at Pælene afbarkes, men derimod ved, at 
de behandles i et 4 pCt. Blaastensbad i 1—2 Døgn, idet de friskt afhuggede 
Pæle staar med Rodenden nede i Badet. Resultaterne tyder paa, at der her er 
en Vej frem til større Holdbarhed.

Drikkevandet.

Nedgang til Vandingssted i Lille Vildmose.

Det gælder i al Græsningsdrift, at Drikkevandet er et meget vigtigt Spørgs- 
maal, og her staar vi overfor en af Vildmosernes store Vanskeligheder. Der 
er alt for meget Jern i Vandet — fra 5—30 Milligram pr. Liter, d. v. s. indtil 

100 Gange det normale Indhold. 
Det viser sig dog, at Dyrene gerne 
forsyner sig med Vandet.

Der er 130 Boringer i Store 
Vildmose. Det er 4 Tommer Bo
ringer, der er ført 20—50 m ned. 
Naar Vandingen skal foregaa, kø
res der med en Motorpumpe, der 
med Slange i Boringen spøler Vand 
op i .Vandtrugene. Af praktiske 
Hensyn er Boringerne anbragt ved

Vejene mellem 2 Fenner, saaledes at Kreaturpasseren ikke alene kan fylde 
Trugene i Nabofenner, men ogsaa i de to Fenner paa den modsatte Side af 
Vejen.

Til Mennesker er Drikkevandet ikke godt. De fleste rynker paa Næsen af 
det, men en Boring, der bruges stærkt, kan dog efterhaanden blive bedre. 
Det erfarede man paa Administrationsbygningen, hvor Vandet af Boringen blev 
friskt og ganske drikkeligt efter 4—5 Aars Brug. Naturligvis var der lidt Af
smag af Jern, men ikke mere, end man kunde vænne sig til det. Dette viser et 
morsomt Fortilfælde: Da Vildmosemejeriet blev opført, kunde man ikke bruge 
Vandet fra Boringen i Mejeriets Drift, uden at det maatte behandles paa et
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Der bores efter Vand.

nyoprettet Rensningsanlæg. En Nabo benyttede Lejligheden 
til at forsyne sig med det rensede Vand med det Resul
tat, at hans Børn forundret spurgte: „Hvad er det for noget 
Vand, det smager jo ett a nøj." Og det var i og for sig 
rigtigt. Der er nu Rensningsanlæg ikke alene paa Vild
mosemejeriet, men ogsaa paa Centralgaarden og Admini
strationsbygningen, hvorfra der føres Vand til Værkste
derne og Koksværket.

Brondborer I Lille Vildmose er man endnu ringere stillet end i Store
Niels Christensen. yßjmosef frer fjndes ikke tilstrækkeligt Vand i Un

dergrunden. Der er boret indtil 125 m i 
plastisk Ler under Mosen, inden man op
gav Boringen. Her er indrettet Vandings
pladser ved de vandførende Grøfter, men 
i en Del af Dokkedalfennerne fåas der 
Vand fra Dokkedal Vandværk. Naar der 
igen bliver rimelige Priser paa Rør, er 
det Tanken at anlægge et Vandværk i 
Vestsiden af Mosen i Nærheden af Kæl- 
lingbjerggaard, hvor der findes baade rige
ligt og godt Vand og derfra ordne Van
dingsanlæg ud over hele Mosen.

Til Forsyning af Beboerne i Dokkedal 
By er der i 1938 anlagt et Vandværk i 
Bakkerne, og herfra fører Ledninger over 
til Vildmosegaarden, som ligger 3 km 
derfra. Det er denne Ledning, der udnyt
tes til Drikkevandsledning langs Vejen.

Ledningen er i øvrigt lagt med Henblik 
paa Drikkevandsforsyningen af fremtidige 
Landbrug.

Pumpevognen i Virksomhed.
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Kulturerne og deres Udnyttelse

Hvordan er Moserne til Dyrkning?
Ja, velbehandlet og veludnyttet er Vildmoserne slet ikke værst. Da For

manden for Statens Jordlovsudvalg, Niels Frederiksen, første Gang kom i 
Mosen efter 1935, var hans første Udbrud: „Herregud, det er jo slet ikke Jord, 
kan der komme noget ud af saadan noget?" Og Jord i almindelig Forstand 
er det ikke, men som det skal ses i det efterfølgende, kan der komme gode 
Afgrøder ud af Vildmoserne, og selv om der er Ulemper ved Mosearealerne, 
er der ogsaa Fordele:

1) De er ikke tidligt tjenlige om Foraaret.
2) Paa Grund af Jordens store Vandindhold kan Afgrøderne tage Vinter

skade.
3) Paa den anden Side skal der Vand til. Tørvejorden maa ikke under 

Bearbejdningen blive for stærkt udtørret, thi saa mister den sin Kapillaritet 
og er vanskelig at bringe i Orden, tænk blot paa tørt Tørvesmuld, som skyer 
Vand.

4) Vildmoserne kan som faa Jorder udnytte Varmen. Mosen indsuger paa 
Grund af sin mørke Farve Varmen stærkere end anden Jord. Det er utroligt, 
som Planterne udvikler sig hurtigt i den varme Sommertid.

5) I tørre Perioder holder Væksten sig længere paa Mosen end paa Mineral
jord, maaske fordi Mosejorden har større Kapillaritet og bedre kan forsyne sig 
med Vand fra Undergrunden. Græsset holder sig 14 Dage til 3 Uger længere i 
Bid paa Højmosejorderne.

6) Der er naturligvis Vanskeligheder ved den trævlede Mosejord, hvor 
det drejer sig om finere Kulturer, men den fyger ikke i Blæst saaledes som de 
lette Sandjorder.

7) Selv om Stankelbenslarverne kan være særlig slemme paa Mosejorden, 
maa det dog vistnok siges, at den gennemgaaende er sundere og ikke saa 
befængt med Plantesygdomme som almindelige Agermarker.

Hvad kan der gro paa Mosen?
Vildmosen hører til de fødte Græsjorder. Det var da ogsaa Græsklædning, 

der først var Tale om, da Vildmoserne skulde opdyrkes, og græsklædt er da 
ogsaa ca. 3000 ha i Store Vildmose og 700 ha i Lille Vildmose.
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Frøblandingen er, som det vil fremgaa af det foregaaende, indrettet paa 
Græsning og ikke paa Slæt. Den førende Plante er Hvidkløveren, baade 
fordi den ved sine kraftige, overjordiske Udløbere er varig, men ogsaa fordi 
den er kvælstofsamlende, saaledes at den kan klare sin egen Kvælstofforsy- 
ning og yde et Bidrag til Græssernes Trivsel og Jordens Frugtbargøielse. Dens 
Kvælstofsamling igennem en Sommer kan i gode Tilfælde svare til 10—20 hkg 
Salpeter pr. ha. Hvidkløveren har igennem de 25 Aar fastslaaet sin Prestige i 
Vildmosen som en af Hjørnepillerne i Kulturerne. Den kan være udsat for 
Vanskeligheder som Tørke, Vinterkulde med Sneskimmel, Stankelbensangreb, 
Hvidkløveraal, for haardt Bid af Heste, men helt ødelagt bliver den kun 
sjældent. Den hænger ved Livet til bedre Tider, og da kommer den hurtigt i 
Orden. Det kneb maaske nok for Morsø Hvidkløveren, som man udelukkende 
maatte anvende til at begynde med, thi denne Kløver var trods sin Yderighed 
ikke tilstrækkelig varig, og den led under Hvidkløveraalens Angreb, men den 
engelske Hvidkløver, som nu ogsaa er optaget i Blandingen, klarer Situationen 
og bliver bedre og bedre med Aarene.

I lang Tid var man i Vildmosetilsynet bange for, at Hvidkløveren skulde 
lide under den stærke Slaaning paa Opdrætningscentralen, thi her blev ca. 
Halvdelen af Arealet slaaet enten til Ensilage eller til Høslæt, og det gik da 
ogsaa undertiden galt i tørre Perioder, men kom der blot Fugtighed i For
bindelse med Slætten, saa kom baade Hvidkløveren og Græsserne flot igennem. 
Ja, en tidlig Slæt enten til Ensilage eller Hø kunde under passende Fugtigheds
forhold ligefrem betyde en Opfriskning af Afgrøderne.

Ogsaa Aim. Rajgræs har været Vildmosen god, men denne Plante 
ynder, at Jorden holdes saa fast som muligt ved Tromling. Aim. Rajgræs kan 
lide stærkt af Sneskimmel i haarde Vintre.

Eng-Svingel har gjort forholdsvis god Fyldest baade til Slæt og Græs
ning.

Timothe kommer godt frem paa Mosejorden og er den eneste af Græs
marksplanterne, som klarer sig helt overfor Angreb af Stankelbenslarver. Naar 
disse har raseret Græsset, er Timothe tilsyneladende — men ogsaa kun til
syneladende — det eneste Græs, der er tilbage.

Eng-Rapgræs har gjort god Fyldest til Afgræsning, men det maa ikke 
dominere, da det saa kvæler sine Naboer.

Græsset giver et godt Udbytte paa Mosen, hvad enten det drejer sig om 
Græsning eller Høslæt. Udbyttet er altid størst første Aar efter Udlægget, men 
det er dog først lidt efter lidt, at Udbyttet gaar tilbage. Efterhaanden kommer 
den Tid — 7—10 Aar efter Udlægget — da Græsset helst skal lægges om, og 
med denne Omlægning var man stærkt i Gang, da Danmark i 1940 blev besat. 
Manglen paa Brændstof til Traktorerne hindrede derefter den fortsatte Om
lægning i den ønskede Udstrækning. Det var ventet, at Græsafgrøderne nu 
vilde gaa tilbage, men de sidste gode, fugtige Somre har bevirket, at Græsset 
overalt er taget stærkt til i Udbytte. Man skal aldrig sige aldrig!
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Græsset betyder meget for Vildmoserne til Sommergræsning, men ikke 
mindre til Vinterfoder for de Dyr, der skal opstaldes paa Opdrætnings- 
centralen. Der avles gennemsnitligt 2000 t Hø om Aaret, i 1943 endog 2800 t, 
samt en lige saa stor Grønvægt til Ensilage. Det store Høareal maa slaas over 
lang Tid. Man begynder først i Juni og slaar til Midten af Juli. Alt Hø bjærges 
paa Høryttere, og herved sikrer man sig en god Bjærgning og Indkørsel 
og en ensartet vejret Høkvalitet.

Lad os for en Gangs Skyld gaa i Enkeltheder med typisk Vildmosearbejde.
Det er et broget Sceneri, der udfolder sig, naar man paa Opdrætnings- 

centralen i Store Vildmose gaar i Gang med Høet. Slaaningen er i Aar — 1944 — 
blevet forsinket paa Grund af fugtigt Vejr, men med de sidste Ugers gode 
Vejr er Høbjærgningen i fuld Fart. Mandskabet er ikke talrigt og ikke vok
sent nok. Sædvanligvis er der fire nærboende Husmænd, der møder med deres 
Heste til Rivning eller Høspredning, men de har nu Virksomhed andetsteds i 
Aar. Der plejer at være 20—25 faste Arbejdere, de mangler alle, og der er 
kun den faste Stab paa ca. 50 unge Medhjælpere, hvortil nu i Sommerferiens 
l1/2 Maaned kommer 6 Studenter, som hjælper til.

Først møder 6 Traktorslaamaskiner, som hver tager et Skaar paa 2 m, op. 
De trækkes i Aar af generatordrevne Traktorer, der gaar bedst, naar det ikke 
er for varmt. Derfor faar de et langt Hvil, nemlig fra Kl. 12 Middag til Kl. 17 
Eftermiddag, men saa gaar de ogsaa ustandseligt Aftenen, Natten og Formid
dagen igennem til næste Dag Kl. 12. Er Vejret godt, kan der slaas 50 ha pr. 
Døgn.

Nu møder de 11 Høvendere frem. De behandler Høet en til to Gange, og 
hvis Vejret er tørrende, stakkes Høet allerede 2 Døgn efter Slaaningen. Først 
anbringes Hørytterne i to snorlige Rækker paa de 100 m brede og 1200 m 
lange Fenner, og nu kommer der 9 Hesteriver i Sjak, som lægger Høet i Strenge 
(Haler) med passende Mellemrum. Derefter følger 11 Sammenslæbere, der 
bringer Høet hen til Hørytterne, hvor 1—2 Mand pr. Rytter anbringer Hø
bundterne saaledes, at der op over Rytteren formes en smuk Stak. Der er 3 
Mand pr. Sammenslæber til Arbejdet.

Fornøjeligt er det at se paa Arbejdet. De mange Redskaber og flinke Ar
bejdere sætter ligesom Liv i Høet, saaledes at dette samles fra sin flade 
Beliggenhed og løftes op paa Hørytterne i smukke Stakke i lige Rækker. Ja, 
hvem, der blot staar og ser paa Arbejdet en Times Tid, kan se, hvorledes Ar
bejdet skrider frem.

Er Stakkesætningen færdig, kommer de 11 River igen til Efterrivning, Hø
sammenslæberne følger efter, og nu gøres Rytterstakkene færdige, idet Efter- 
rivningen lægges op, og Stakkene pyntes af. Tilsidst faar hver Stak en Bin
dersnor fra Rytterben til Rytterben i Retning Øst til Vest.

Det er et mægtigt Stykke Arbejde, der udføres, takket være gode Ma
skiner, friskt og rapt Mandskab, god Organisation af Arbejdet og lange Ar
bejdsdage. Mandskabet gaar frivilligt med til at forlænge Arbejdsdagen under
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Der slaas med Traktormaskine til Ensilage. Græsset er blevet ældre; det slaas nu til Hø.

Hørytterne køres ud. Rytterne er opstillet.

Høvenderne kører ud. Høvenderne i Virksomhed.



Riverne starter til Arbejdet. Stakningen i fuld Gang.

Strengene slæbes sammen ved Hest. Rytterstakkene gores færdige.

Stakningen paa Rytter begynder. Hoet i Stakke.



Indbjærgning af Hø.

gode Høbjærgningsforhold indtil Kl. 
12 om Natten, men honoreres da og- 
saa med samme Betaling som de or
ganiserede Arbejdere for Aftenar
bejde.

Der bjærges Hø paa 470 ha og 
Ensilage paa et lige saa stort Areal, 
saaledes at kun godt og vel Tredie- 
delen af det 1500 ha store Areal ude
lukkende udnyttes til Afgræsning.

Indkørslen lettes mest muligt ved 
Traktorer. Hestene bruges til Frem- 
kørsel mellem Stakkene og til Kør
sel paa Vejen, medens Traktorerne 
besørger det lange, sejge Træk paa 
Fennerne. Aflæsningen lettes ved 
Transportører. 2 Mand kan i Løbet 
af 5 Minutter aflæsse 1 t Hø. I gode 
Arbejdsdage kan 4 Indkørselssjak 
bjærge 150 Læs (t) Hø i Hus. Indkørslen sker i Løbet af Juli og Begyndelsen 
af August Maaned.

Til at begynde med var der ingen, der troede, at Korn kunde give et 
godt Udbytte paa Vildmosen. Det var Forpagterne, der fandt paa at stikke en
Kornafgrøde ind, naar de skulde lægge deres Arealer om. De vilde have baade i
Pose og Sæk, og imod al Forventning viste det sig, at Kornet gav et for
træffeligt Udbytte, i de tørre Aar endda større og sikrere Udbytte end paa
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Høtransportør.

Agermarkerne. Paa Opdrætningscentralen 
har man draget Lære af denne Erfaring. Ved 
Omlægning bliver Græsset lagt ud i Korn. 
Der avles 10—12 Fold pr. ha af en god 
Kvalitet. Ved Marksynet, der hvert Aar 
foretages paa alle Vildmosens Arealer er 
der konstateret fortrinlige Afgrøder af Rug 
(Vinterrug og Vaarrug), Byg og Havre.

Ærter har givet baade Glæder og 
Sorger, i enkelte Aar et stort Udbytte af 
stor Værdi, til andre Tider en saa daar- 
lig Udvikling, at Udsæden næppe kom igen.

Det er en gammel Erfaring, at Kar
tofler godt kunde gro paa Mosejor

den, men Kvaliteten var ikke særlig anerkendt. Her er der sket en Foran
dring igennem Aarene. Det viser sig, at Kartoflerne yder godt, bliver vel
smagende og sunde i Vildmosen, fordi Virussygdomme, som nævnt i Kapitlet 
om Læplantning, ikke har Fremgang i Vildmosen. Der sælges fra Vildmosen 
Læggekartofler til Amagerbønderne og andre, der skal have sundt Lægge
materiale til tidligt Brug. Det var A/S De Danske Spritfabrikker, der paa sin 
Forpagtning af „Taffelgaarden" tilrettelagde Kartoffelavlen til Videreførelse i 
Vildmosen, og denne har nu faaet Følge af Opdrætningscentralen, der hvert 
Aar sender ca. 8000 Tdr. markkontrollerede, velsorterede Kartofler af Sorterne 
„Erstling", „Bintje" og „King Edward" og sidste Aar af de brokresistente 
Sorter „Flava" og „Di Vernon" ud af Mosen.

Fremavlen af sildige Kartofler kan i gode Aar med lange Somre give godt 
Udbytte, men ellers bliver de lovlig sent modne. De frasorterede, store Kar
tofler bruges til Salg til Spisekartofler og Frasortering i det hele til Ensilage
tilberedning, hvoraf der sidste Aar blev 3200 hkg.

Forpagter Lentz skal til at meje. Der tærskes paa Gaarden.
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Lægning af forsvirede Kartofler. Lægning med Maskine.

Kartoflerne dækkes. Blanding af Sprøjtevædske.

De første Kartofler i Store Vildmose. Kartofler og Roer radrenses i Lille Vildmose.

Vædskesprederen i Virksomhed. Optagning af Kartofler med Udkastemaskine.
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Kartoffeldyrkningen passer godt ind i Driften. Den tages i Grønjord, naar 
Græsset lægges om, og den giver en god Udnyttelse af den producerede Stald
gødning.

Af de forskellige Rodfrugter er Kartofler foreløbig den foretrukne, men af 
Gulerødder var der i 1943 17,6 ha med Lobbericher, og i 1944 bliver 
der 25 ha. Der avledes 454 hkg pr. ha eller 5200 F. E. De ensileres med 
Top og Krop i 30 Siloer à 40 t. Gulerødderne holder sig fortrinligt i Siloerne, 
ædes med Velbehag af Kvierne, og paa Grund af deres Vitaminindhold ven
tes det, at de medvirker til at fremme Befrugtningen. Herover udføres for 
Tiden Forsøg.

Dyrkning af Runkelroe r, Kaalroer og Turnips er endnu ikke 
gaaet særlig godt. Det er sandsynligvis fordi, disse Planter gaar dybere i 
Jorden end Kartofler og den gule Lobbericher Gulerod, og længere nede er 
der næppe tilstrækkelig Kalk i Jorden. Det er muligt, at en bedre Rodfrugt
dyrkning vil komme med den fortsatte Kultur og bedre Indblanding af Mergel i 
Muldlaget.

Kartoflerne kores til Kartoffelhus. Kartoffelhus.

Kartoflerne paa Vej til Skibet. Kartoflerne indlades.
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Gulerodsmark paa Centralgaarden. 
Gulerødderne groer godt til og er 
lette at holde i Orden med Rad
renser og Hakke, da Jorden endnu 
er jomfruelig ren. Læg Mærke til 
Stærekasserne paa Lysmasterne.

Hvidkløverf rotærskning i 1928.

I 1940 var der et større Forsøg med Spindhør, og Resultatet laa over 
Gennemsnittet, men Dyrkningen krævede lovlig meget Arbejde for Central- 
gaarden.

Hampen gav ogsaa dette Aar et godt Udbytte, men Aaret efter var den 
baade uensartet og lidet ydende. Det er sandsynligvis den daarlige Nedbring- 
ning af Kalken i Jorden, der ogsaa her spiller en Rolle.

Morsø Hvidkløver til Frø er avlet paa Vildmosen i 1925. Hvid
kløveren blomstrede, saa Arealerne var ganske hvide, og efter Forslag af 
Konsulent M. K. Kristensen satte Kommissionen sig i Forbindelse med Frø
avler Jens Hvidbjerg, og dette førte til en Overenskomst mellem Kommissionen 
og et Konsortium bestaaende af Godsejer P. Olufsen, Quistrup, Frøavler 
Jens Hvidbjerg, Hundsballe, og Forpagter Klinge, Assentoft, hvorefter Kom
missionen stillede 50—100 ha til Raadighed til Frøavl samt overlod Konsor
tiet 3 Traktorer og 4 Vogne. Konsortiet sørgede for Afgrødens Bjærgning og 
Tærskning og Frøets endelige Behandling. Det maatte for egen Regning op
føre en Lade og anskaffe de nødvendige Maskiner til Afgrødens Bearbejdning. 
Udbyttet deltes ligeligt mellem Vildmosekommissionen og Konsortiet.
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En Hampeaf grøde i Store Vildmose, 
September 19H.

Der avledes paa 100 ha over 10 000 
kg Frø. Kommissionen fik for sin 
Part til Tilsaaning af Ørnefennerne 
og endog et Overskud at sælge.

Ved Afslutningen af Arbejdet køb
te' Vildmosekommissionen Laden af 
Konsortiet.

Forøvrigt fik denne Hvidkløver- 
avl Indflydelse paa Verdenspriserne. 
Pressen fik fat i Avlen som en Ny
hed, der kunde serveres i sensatio
nel Indpakning. Derved løb Oplys

ningerne i overdreven Form videre til Udlandet, og Verdenspriserne paa Hvid
kløver faldt, hvilket ikke var til Gavn hverken for Konsortiet eller Vildmose
kommissionen.

Hvad der kommer ud a£ Græsset.
Lige fra først af skulde Græsset udnyttes. Det var naturligt, at det skete 

ved Græsningskreaturer, thi paa Græs bjærger de selv Føden og besørger 
Omsætningen i Produktionen i Form af Tilvækst og Kvalitetsfremgang.

Til at begynde med var der ikke stort Tilløb til Græsfennerne. Vildmose
kommissionen maatte selv prøve, hvad der kunde komme ud af Fennerne. Der 
blev i Aarene 1927—29 indkøbt 1—2 Aar gamle Vardestude, som blev anbragt 
paa de nyopdyrkede Fenner. Der opnaaedes følgende Tilvækst:

Aarstal Antal Stude
Daglig Tilvækst igennem 

Sommeren pr. Stud

1927 54 1.08 kg
1928 40 1,07 »
1929 48 1,13 »

Resultatet var saa godt, at de omboende Landmænd fik Tillid til Vildmosen, 
og Tilgangen af Dyr voksede nu i tilstrækkelig Grad. Mosen viste sig 
god til Opdrætning, men de bedste Resultater fremkom dog, naar Dyrene var 
aargamle, og denne Erfaring er senere bekræftet under Opdrætningscentralens 
Virksomhed.

Paa Grund af nedadgaaende Kødpriser som Følge af Toldforanstaltninger 
blev det nødvendigt i nogen Grad at omlægge Produktionen fra Kød til Mælk. 
Denne Omlægning tilbød sig i særlig Grad for de nærboende Landmænd, der 
selv kunde malke og røgte deres Kvæg i Vildmosen, men ogsaa fjernere boende 
Landmænd tog Sagen op, og der foreligger fra 1929 en Opgørelse fra et saa- 
dant Tilfælde, idet Proprietær Chr. Korsgaard, Tøttrupgaard ved Thisted, dette 
Aar havde lejet 2 Fenner paa 21,2 ha. Der var følgende Udgifter:
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Koerne er selskabelige paa Græsgangene. Hegnet skiller mellem de sortbrogede og røde K

De røde Køer gør sig stærkt gældende i Vildmosen. Kreaturerne er mætte.

Ungdommen betræder ogsaa Græsgangene. Stude af forskellig Race kan uden Skade gaa sam

Kalvene har Adgang til Læskure. Fedestuden vejes inden Afgangen til Markedet



Fenneleje ................................................................................................................  1 777,00 Kr.
Fodermester ........................................................................................................................ 900,00 »
Fragt af Køer m. v.............................................................................................................. 550,00 »
Husleje til Fodermesteren ........................................................................................... 50,00 »
kraftfoder ............................................................................................................................ 150,00 »
Koste m. m........................................................................................................................ 20,00 »
Smed, Drikkepenge m. v................................................................................................ 40,00 »
Dyrlæge ............................................................................................................................. 50,00 »
Opførelse af en Sommerstald 1 200 Kr.f Forrentning 5 pCt.............................. 60,00 »
Amortisation af Stald, 10 pCt.......................................................................................... 120,00 »
5 pCt. i Rente af Besætningsværdien, 42 Jerseykøer og 1 Tyr à 300 Kr. =

12 900 Kr....................................................................................................................... 268,75 »
Amortisation af Besætningen, 10 pCt.......................................................................... 537,50 »

4 523,25 Kr.
Her modsvarer:

Salg af Mælk ...................................................................................... 7 242,84 Kr.
Græsning til 2 Heste ......................................................................... 90,00 >
Halv Græsning til ca. 10 Ungkreaturer ...................................... 200,00 »

Overskudet bliver ......................................................................................................... 3 009,59 Kr.

En der er tilfreds med Opdyrkningen. Sortbrogede Koer paa Fennen.

Malkekoerne samlet ved den cementerede 
Malkeplads.
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Moderkærligheden fornægter sig ikke. Hestene tager for sig af Retterne.

Hestene holder Middagsstund. Islændere paa Græs i 1928.

Det var kun Proprietær Korsgaard og Proprietær H. Bech, Thise Ladegaard, 
der byggede Stalde paa Mosen. For andre Malkegræssere maatte Vildmose
kommissionen støbe Malkepladser, og for Fodermesterpersonalet, som blev sendt 
med Besætningerne, blev der bygget 5 Fodermesterhuse, hvor Fodermester
familierne havde deres Sommerophold.

Meget hurtigt fandt man ud af, at Heste trivedes godt paa Mosen. Det 
var i nogle Aar en Teori blandt Hesteopdrættere, at Hingsteplage skulde til
bringe deres første Aar i Vildmosen og det andet paa Marsken. Vildmosen fik 
stærkt Tilløb af Heste, men de blev ikke særligt yndede som Græsningsdyr, 
da de i Flokke traver meget omkring og træder den bløde Bund op. De gnaver 
dertil for haardt i Bunden paa sine Steder og vrager Afgrøden paa andre Ste
der (egne Gødningspladser). Hestene fortjener dog at komme med til en vis 
Grad, fordi de ikke er bange for de Buske, som Kreaturerne efterlader ved 
deres Gødningssteder, men ikke med mere end 10 pCt. af Bestanden, som vore 
Græsningskontrakter tillader, og først naar Fennerne er groet ordentligt til. 
Der tages slet ingen Heste ind det første Aar efter Opdyrkningen.

F a a r er kun delvis velsete paa Mosen, skønt deres Ydelse for Tiden er 
fortrinlig. De kræver ekstra Indhegning, for at Lammene ikke skal smutte 
igennem og drukne i de dybe Grøfter, og Faarene gaar for haardt i Bund, saa
ledes at Bestanden — særlig Hvidkløverbestanden — for hurtigt reduceres.
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Faarene er gladere for Græsbestanden, end Bestanden er for Faarene.

Vaskning. Klipning.

m
un

Bier i Mosens Omkreds. Hvidkløver fen ner er et Eldorado for Bier.
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En tysk Faareekspert, der i 1940 be
søgte Mosen, holdt paa, at Faar kun 
maatte være paa Fennerne eet Aar 
ad Gangen, thi saa betød Afgnavnin
gen en ligefrem Opfriskning og For
nyelse af Græsbestanden, men ikke 
flere Aar i Træk, thi saa bliver Fen
nerne ødelagte. Dette er vistnok rig
tigt, men det passer daarligt i Vild
mosen og vil betyde ekstra Hegns
udgifter. De rene Faareflokke tages 
der ikke længere imod paa Mosen, men kun indtil 3 Faar for hvert Kreatur 
i Fennerne.

Fra Centralgaarden foreligger der for 1943 følgende Regnskab, der viser 
Faarenes Fordelagtighed for Tiden:

50 Faar og 2 Vædere har givet 76 levendefødte Lam = 1,5 Lam pr. Mo- 
derfaar.

Der fremkommer følgende Indtægter:

Der bliver ogsaa en Mortensgaas.

Salg af Uld .................................................. 3 000 Kr.
Salg af Lam ................................................ 4 400 »
Værdi af tillagte Faar .............................. 3 600 »

Ialt .... 10000 Kr.

Der anvendtes 16 ha Græsning, og Bruttoindtægten blev saaledes 200 Kr. 
pr. Moderfaar og 625 Kr. pr. ha.

Udleje af Græsfennerne.
Det var Folk, der var interesseret i Græsfedning, der blev Vildmosens før

ste Lejere, og det skal siges til deres Ros, at de har holdt ud i Vildmosen i 
gode og onde Dage.

Naar Konjunkturerne gik ned, var vi altid sikre paa, at Handel smændene 
holdt deres Fenner. Landmændene var mere følsomme for Konjunkturfald, 
og ved Konjunkturstigninger saa de ikke gerne, at Handelsmændene lagde 
Beslag paa Fennerne.

Af de 84 Lejere, der indfandt sig i 1930, har 37 enten selv eller ved deres 
Efterfølger paa Gaarden holdt ud igennem alle Aar. Lejerne har holdt paa 
deres Græsfenner, og Vildmosetilsynet har sat Pris paa, at de blev knyttet til 
Foretagendet.

Efterhaanden er Husmandsforeningerne kommet stærkt med. Allerede i 1925 
meldte Brønderslev Husmandsforening sig som Græslejer og ordnede Fælles
græsning for Medlemmer. Det var dog kun et Prøveaar, men i 1939 kom 
Foreningen igen, og nu har Brønderslev Husmandskreds 5 Fenner med ialt
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30 ha til en samlet Pris af 5500 Kr. aarligt. I 1943 henvendte Aalborg Amts 
Husmandsforeninger sig til Vildmosetilsynet om Græsleje, og Resultatet er nu, 
at 12 Husmandsforeninger og Husmandskredse samt Hobro Landboforening har 
Fællesgræsgange i Store og særlig i Lille Vildmose. Det ser ud til, at Andels
princippet kan anvendes paa en god Maade, naar Vildmosetilsynet staar som 
Udlejer, og Foreningens Bestyrelse overvaager Betalingen, Transporten og de 
sundhedsmæssige og veterinære Forhold, der maa tages i Betragtning, naar 
Dyr fra forskellige Ejendomme indenfor Foreningen skal gaa paa fælles Græs
gang. Foreløbig er det gaaet godt. Eksempelvis kan det nævnes, at Helium

De stedlige Dyrlæger.

M. Maurtvedt, 
Sulsted.

K. Dahl, 
Biersted.

H. Rahbek, 
Kongerslev.

Herreds Husmandsforening ved Sogneraadsformand Carl Andersen, Sdr. Kon
gerslev, i 1943 havde 3 Fenner paa ialt 36,5 ha i Lille Vildmose. Der blev ind
sat 153 Kreaturer, der dog ikke kunde magte Græsset, og der maatte derfor 
tages Høslæt paa 15,4 ha. Foreningen havde en Lejeudgift paa 7000 Kr., men 
den fik Overskud.

Til at begynde med lejedes Fennerne ud for et Aar ad Gangen, men 
det førte til idelige Trækninger om Prisvilkaarene, og Prisen for Udlejen blev 
drevet ned. Vildmosekommissionen prøvede med Græsauktion, men det var 
en daarlig Spekulation, fordi Græslejerne ikke fandt det opportunt at byde 
hinanden op. Man prøvede med treaarigt Udleje og konjunkturbestemt Afgift, 
men det gik heller ikke godt, thi Fennerne gik jævnt tilbage i Udbytte, og 
det var der ikke taget Hensyn til.

Efterhaanden kom man ind paa det nuværende System med treaarigt Ud
leje. De enkelte Fenner sættes efter Skøn paa Forhaand til en Leje, og denne 
nedsættes med indtil 15 Kr. pr. ha de enkelte Aar, hvis Vildmosetilsynet skøn
ner det rigtigt for begge Parter. Der foretages efter dette System en Klassi
ficering, hvorefter 1. Kl. Fenner koster 210 Kr. pr. ha og derefter afta
gende med 15 Kr. pr. ha indtil 5. Kl. 150 Kr. Ved det aarlige Eftersyn af 
alle Fenner er der Repræsentanter med for Lejerne, og der har aldrig været 
Gnidninger om Prisansættelsen. Vildmosetilsynet har Pligt til at sørge for 
Tilsynet med Dyrene, Oprensning af Grøfter og Vedligeholdelse af Hegnene 
samt Gødskning af Arealet, men Ansvaret for Skade paa Dyrene og paa an-
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den Mands Ejendom under Transporten til og fra Mosen samt under Opholdet 
er Staten uvedkommende. Dyrene maa af Ejerne holdes ansvarsforsikret.

De veterinære Krav medfører Syning af Dyrene ved Ankomsten samt 
Dyrlægetilsyn, naar Dyrene ombyttes eller fjernes fra Fennerne. Kravene om, 
at Dyrene skal være fri for Tuberkulose og Kalvekastningssmitte vil blive 
skærpet yderligere, og dette er allerede forberedt overfor Lejerne.

Den aarlige Leje var i 1943 for 1075 ha i Store Vildmose 170 000 Kr. 
og i Lille Vildmose for 700 ha 133 000 Kr., det er henholdsvis 170 og 190 Kr. 
pr. ha, medens Prisen i 1934 var 80 Kr. pr. ha, men dertil er at sige, at alle 
Udgifter i dette Tidsrum ogsaa er steget stærkt.

Kreaturpassere.

N. Andersen, 
Store Vildmose.

Chr. Bech, 
Store Vildmose.

Jens Grønborg, 
Store Vildmose.

Christian Lentz, 
Store Vildmose.

N. P. Madsen, 
Store Vildmose.

Rudolf Nielsen, Mosef oged J. Jensen, 
Store Vildmose. Lille Vildmose.

Græslejen betales hvert Aar med Halvdelen forud og Halvdelen i Septem
ber. Vildmosetilsynet har Sikkerhed i Dyrene. Det kneb i den første Del af 
Aarrækken med at faa Græslejen ind, det gik dog med Besvær, men i de 
senere Aar er Opkrævningssystemet forbedret og Græssernes Betalingsevne 
ligesaa.

Sidst i Trediverne blev der dannet en Græsserorganisation, der skulde tage 
sig af Græslejernes Forhold, men denne opnaaede ikke fuld Tilslutning, og i 
Spørgsmaalet om Græslejens Størrelse fik Bestyrelsen ikke synderlig Indfly
delse, thi Vildmosetilsynet er selv interesseret i at give den enkelte Kunde 
en saa god og rimelig Behandling som muligt, og Græsserne har hver for sig
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Lejere af Græsarealer i Moserne.

J. Abildgaard, 
Sulsted.

Th. Chreen, 
V. Hjermitslev.

Lars Christensen, 
Hammelmose 

Molle.

Anders Dam, 
Hjermitslev.

J. Sv. Holmgaard, 
V. Hjermitslev.

P. Hansen, 
Sulsted.

Th. Jansen, 
Pandrup.

J. E. Jensen, 
Ny Hammelmose.

P. Jepsen, N. B. Kjelgaard,
Aalestrup. Lokken.

Niels Larsen, 
Kaas.

Frode Leth, 
Brorholt.

E. Nielsen, 
Tveden.

Carl Pedersen, 
Sulsted.

Jens Pedersen, 
Kastrxipgaard.

Lars Sorensen, 
S dr. Saltum.

kun Interesse i den Fenne, som de har lejet, saa Forhand
linger om den ønsker de ikke at overgive til andre.

I Foraaret 1942 opnaaede Græsserorganisationen dog at 
faa fastlagt Kornafleveringspligten til P/4 hkg pr. ha, og 
det var en Fordel.

Udleje af Fenner i Vildmoserne er gaaet lettere efter- 
haanden. Tilliden til saavel Græsgangene som Vildmose
tilsynet er kommet til Stede, og det er med god Grund, thi 
Vildmosetilsynet har ingen Anledning til at gaa nogen for 
nær. Græslejerne maa have en Fordel for den økonomiske
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Risiko, de løber, men Vildmosetilsynet maa naturligvis ogsaa være interesseret 
i, at der gives en rimelig Betaling til Afholdelse af de Udgifter, der er forbundet 
med Opretholdelsen af Fennerne.

Græslejerne fordeler sig i treaarige Perioder saaledes over de nærmestlig- 
gende Amter:

Store Vildmose.
Aalborg Amt Hjørring Amt Thisted Amt Andre Amter Ialt

1930 ......... ........ 36 37 5 6 84
1933 .......... ........ 36 62 12 2 112
1936 .......... ........ 31 53 . 7 3 94
1939 ......... ........ 33 51 9 3 96
1942 ......... ........ 79 75 9 2 165

1944 .................... 45
Lille Vildmose.

1 47

Sognefoged N. Thys
sen, Tylstrup. Vold

giftsmand i For
pagtningssager.

Græslejernes Antal fordeler sig, som det var at vente, jævnt mellem Aal
borg og Hjørring Amter. Thisted Amt er ogsaa repræsenteret med en halv 
Snes Græslejere, og fra andre Amter — særlig Viborg 
Amt — kom enkelte Handelsmænd. Af de 47 Græslejere, 
der findes i Lille Vildmose, er de 45 fra Aalborg Amt.

Vildmosetilsynet har henvendt sig til forskellige Græs
lejere om deres Billede for at faa en Repræsentation med 
ogsaa i Billedstoffet, og samtidig har man afæsket dem 
Udtalelser angaaende deres Deltagelse i Vildmosernes Ud
nyttelse.

De Udtalelser, der er kommet ind, viser god Tilfredshed 
fra Græssernes Side. Bedst var Resultatet for dem i de 
første Aar, da Fennerne gav en stor Afkastning, og Pri
serne var smaa. Der er dog enkelte Græssere, der klager 
over, at der var for meget Hvidkløver med i Begyndel
sen, og en enkelt, fremragende Feder har gjort den Iagttagelse, at Fedningen 
sker bedst, naar Hvidkløveren kun er sparsomt til Stede, og der er rigeligt og 
godt Græs, saaledes som det er Tilfældet i Marsken.

Der er hos Græslejerne god Tilfredshed med de treaarige Kontrakter samt 
med, at Vildmosetilsynet holder fast paa de gamle Græslejere, men derimod 
kan man have sine Tvivl om Klassificeringen i de enkelte Aar.

Mosens Udbytte kan svinge. Det har været mindre godt efter de strenge 
Vintre, men nu i de to sidste Aar har Udbyttet trods alt været fortræffeligt igen.

Enkelte Indlejere lægger ikke Skjul paa, at de undertiden har haft Tab i 
Mosen, men til andre Tider gode, store Gevinster, og gennemgaaende har Re
sultatet været godt.

Mange af Græslejerne er gaaet med til Lejen, fordi de ønskede at være 
Parthavere i den Udvikling, der er sket i Mosen, og Græslejerne har været
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Samlefolde: Dyrenes Modtagelsessaloner.

Kreaturerne kommer i Bil —

En haard Modtagelse.

Dyrlægeeftersyn.

eller med Apostlenes Befordring.

Jerseykøerne kommer i særlig god Orden.



mere betaget end de fleste andre af den Udvikling, der her er foregaaet, 
fra Øde til frugtbart Græsland.

Da det kneb med Udleje af Græs til at begynde med, var Tanken fremme 
om at udstykke Mosen til købelystne, men der var ingen, der meldte sig. Nu 
er Situationen blevet en anden. Nu er der mange, der gerne vilde købe en 
Stump Vildmose, men nu vil Staten af Hensyn til Mulighederne for Tørve- 
produktion næppe sælge.

Forpagtere i Mosen.

Anbringelse af Forpagter gaardene overvejes.

Der er i Øjeblikket i Store Vildmose 10 Forpagterbrug, hvoraf 8 paa hver 
ca. 40 ha og 2 paa ca. 20 ha.

Det var de usikre Udlejeforhold, der fik Vildmosekommissionen til at tænke 
paa Helaarsbrug paa Mosen. Som et 
Forsøg byggedes der 2 Forpagtergaar- 
de allerede i 1933, og samtidig bygge
de Vildmosekommissionen en Gaard, 
som under dennes Ledelse blev besty
ret af Landbrugskandidat A. C. Win
ther. Han skulde som Assistent for 
Statens Husdyrbrugsforsøg udføre 
Fodringsforsøg med Hø og Ensilage, 
og efter disse Forsøg, som blev gen
nemført i Aarene 1933—34, blev Hø og Græsensilage anerkendt som fuldgyl
digt Grundfoder. I 1934 byggedes Resten af Forpagtergaardene.

Til hver Gaard hører en god Beboelse og Stald til ca. 20 Malkekøer, ca. 40 
Grise og 2—3 Heste. Der er Møddingsted, Ajlekumme og 4 Ensilagekummer 
samt Indhegning om Fennerne.

Forpagtergaardene har 
lige fra først af været 
Genstand for megen Op
mærksomhed. De be
søgende holdt tit i lange 
Rækker og fulgte med i 
alle Situationer. Billedet 
viser et større Selskab 
paa Besøg.
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Forpagtergaarde i Store Vildmose.



Forpagtergaarde i Lille Vildmose. Forpagterne betaler konjunkturbe
stemt Afgift af Bygnings- og Jord
værdi. Bygningerne har kostet 20— 
30 000 Kr., og Jorden sættes til 800 
Kr. pr. ha eller for 40 ha til 32 000 
Kr. Det er 50—60 000 Kr., der skal 
forrentes. Halvdelen af Afgiften hvi
ler paa Smørprisen, Fjerdedelen paa 
Flæskeprisen og Fjerdedelen paa Kød
prisen. Afgiften kan falde til 2 pCt. 
og stige til 7 pCt., hvor den er nu 
(den skulde være 8 pCt.). Desuden 
forlanges det, at Forpagterne forren
ter Elektricitetsanlæg, og at de skaf
fer de fornødne Driftsmidler, derunder 
Besætning, Maskiner og Inventar. 
Driften skal være præget af Græs
ning, men efterhaanden er Forpag
terne blevet ret frit stillet, saaledes 
at de nu dyrker baade Korn, Roer, 
Gulerødder og Kartofler. Brugene dri
ves ret individuelt. Alle har dog 
Malkekvæg, men enkelte har særlig 
gode Besætninger, Forpagter A. C. 
Winther saaledes 2 Køer, der sidste 
Kontrolaar figurerede som Nr. 33 og 
75 af Jyllands 100 bedste Køer. En
kelte Forpagtere har 30—40 Kreatu
rer om Sommeren, som malkefedes. 
Nogle af Forpagterne har forholds
vis mange Kartofler. Det gælder da

Et Hus i Dokkedal, kaldet Amtmandsboligen, 
købt af Jordlovsudvalget.
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Forpagtere i Store Vildmose.

N. Abildgaard. P. Christensen. Th. Frederiksen. Svend Jensen. Th. Jensen.

V. Vestergaard.J. Johansen R. Lentz. Einar Sorensen. P. Thomsen

A. C. Winther.

navnlig Spritfabrikkernes Gaard „Taffelgaarden", og flere af Forpagterne har 
en betydelig Ekstrafortjeneste ved at producere og sælge Tørv, hvorfor de 
svarer en Afgift af 1 Kr. pr. 1000 Tørv til Vildmosetilsynet.

Ved Valget af Forpagtere er Landmænd, der er kendt med Mosen, blevet 
foretrukket. Vildmosetilsynet har haft den Glæde at kunne sætte dygtige Med
arbejdere i Opdyrkningen paa enkelte af Gaardene, og det er en Glæde at se, 
at i de allersidste Aar træder anden Generation, som er opdraget i Mosearbej- 
det, til som Forpagtere.

Det er som mange andre Steder slidsomt for Forpagterne i de første Aar, 
men hvor Mand, Kone og de opvoksende Børn lægger Kræfterne sammen, 
viser det sig, at der paa Mosen kan skaffes gode økonomiske Kaar, saaledes 
at Forpagterparret efterhaanden kommer til at sidde godt i det.
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Forpagtere i Lille Vildmose.

N. Sørensen. Axel Grønhøj. O. Koefod. Henry Tonnisen.

Ejendommene i Lille Vildmose ligger ud imod Kattegat i Mosens østlige 
Rand. Det er Tanken, at de skal deles saaledes, at de afgiver Byggepladser 
og Højbundsarealer for 10 Landbrug, naar Udstykningen af Lille Vildmose 
skal finde Sted, og hver af de paagældende Forpagtere skal da tillægges ca. 
10 ha Moseareal.

Gennemgaaende er Forpagternes Jord i Lille Vildmose af en ringere Kva
litet, men Forpagtningsafgiften er ogsaa betydelig mindre end i Store Vild
mose, og under et stræbsomt Arbejde, hvor Vildmosetilsynet saa vidt muligt 
støtter Forpagterne med Ordning af deres Bygninger, erhverver de sig ogsaa 
et rimeligt Udkomme.

For alle Forpagterne gælder det, at de i de sidste Aar har døjet under 
manglende Arbejdskraft.
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Hjælpemidler og Organisation

Opdrætningscentralen.
Opdrætningscentralen er kendt i store Kredse i vort Land, ja, 

den er saa kendt, at man mange Steder opfatter den som Store Vildmose og 
Store Vildmose som Opdrætningscentralen. Saaledes er det dog ikke, men 
Opdrætningscentralens Areal omfatter dog henimod Halvdelen af Statsarealet, 
ialt 1500 ha.

Opdrætningscentralen er en Pension for sunde Kalve fra tuberkuløse Besæt
ninger ude i Landet, hvor man ønsker at erstatte de tuberkuløse Dyr med friskt 
Indskud, og hvor man alligevel gerne i Avlen vil benytte Tillæg af de bedste 
Avlsdyr paa Gaarden. Kalve fødes som bekendt i Reglen fri for Tuberkulose, 
og naar de isoleres fra den angrebne Besætning til Afsendelsestiden — 8—12 
Maaneder — og har de fornødne Attester for at have bestaaet Tuberkulin
prøve og Blodprøve for Kastning, kan de blive optaget paa Opdrætningscen
tralen. Her værnes de nu under Opdrætningen mod smitsomme Sygdomme, og 
efter at de er løbet ved Tyre af 1. Kl. Afstamning, hjemsendes de som højt- 
drægtige Kvier og som tuberkulosefrit Indskud i Moderbesætningen.

Til at begynde med var det særlig tiltalende for Landmændene, at de ved 
Brug af Opdrætningscentralen kunde bygge videre paa deres eget Besæt
ningsmateriale og alligevel opnaa en Udrensning af tuberkuløse Dyr af 
deres Besætning, men efterhaanden har det vist sig, at det nu ikke altid var 
saa let at bevare Opdrættet tilstrækkeligt isoleret fra de angrebne Dyr. Efter 
Ankomsten til Opdrætningscentralen er adskillige af saadanne Dyr faldet for 
Prøven, og efterhaanden som Udrensning af Tuberkulose i de danske Besæt
ninger har fundet Sted, er der mange, der har set deres Fordel ved at købe 
Kalve fra sunde Besætninger og sende dem til Vildmosen, for at 
de efter Opdrætningen kunde tjene til at erstatte de reagerende Dyr i Ejerens 
Besætning — helst paa een Gang — men ellers i store Hold.

Det var Dyrlæge P. Grinsted, Aalborg, der i 1933 foreslog Landbrugsorganisa
tionerne omkring Aalborg at leje de østligste af Sandelsfennerne med Henblik 
paa at installere og opdrætte 150 Stk. tuberkulosefrit Ungkvæg i Vildmosen. 
Sagen blev taget op af et Udvalg indenfor Aalborg Amts Landboforening, 
Nørresundby Slagteri og Aalborg Kvægtorvs Ledelse. Der blev ført Forhand
linger med Landbrugsministeriet, men imidlertid førte disse ikke til noget
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De danske Mejeriforeningers Fællesorganisations Mænd.

Proprietær 
Axel Ahm, 
Mose gaard.

Gaardejer 
K. Iversen, 

Avnbol.

Landstingsmand 
Henrik Jensen, 

Grynderupgaard.

Gaardejer 
Rasmus Nielsen, 
Slæbækgaard.

Gaardejer 
H. J. Poulsen, 
Glamsbjerg.

Proprietær S. Over- 
gaard, Højbygaard.

Kontorchef
L. P. Frederiksen.

Proprietær 
Kr. Schnack, 

Kloster g aarden.

Gaardejer
N. Steffen Soren
sen, Kærbolling.

Kasserer
V. Terkelsen.

Dyrlæge 
O. Kirketerp 

Nielsen.

Resultat. I Vildmosekommissionen blev Sagen mødt med Velvilje, men man 
ønskede den givet større Raaderum om muligt for hele Landet. Det var Tanken, 
at Landmænd, der indsendte Kvier, skulde betale en vis Afgift, men iøvrigt 
skulde Vildmosekommissionen stille Arealerne og de fornødne Bygninger til 
Raadighed.

I April 1934 blev Sagen taget op paa en bredere Basis. Vildmosekommis
sionen stod paa dette Tidspunkt for Opdyrkning og Græsudlæg af Sandels- og 
Damfennerne, og her tilbød der sig et nyt, friskt Areal, hvor Tanken kunde
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føres ud i Livet, men hvem skulde forpagte og udnytte dette omfattende 
Omraade.

Konsulent M. K. Kristensen, der havde overtaget Arbejdet efter da afdøde 
Forstander L. P. Jacobsen, fik den Tanke, at De danske Mejeriforeningers 
Fællesorganisation maatte kunne magte Opgaven. De enkelte Mejerier kunde 
tegne Kalve hos deres Leverandører, og Fællesorganisationen kunde være det 
samlende og administrerende Organ, som stod i Rapport til Mejerierne, og som 
ledede og styrede Bedriften og førte de fornødne Forhandlinger med Vildmose
kommissionen og Landbrugsministeriet. M. K. Kristensen drøftede først Spørgs- 
maalet med sine Medhjælpere, Assistent Johs. Knudsen, Formand P. Rolandsen 
og Afdelingsleder Niels Abildgaard, Fossevangen, for at skaffe sig de nød
vendige Oplysninger vedrørende Mosens Afkastning, Bjærgning af det fornødne 
Vinterfoder, Udgifter ved Pasning af Dyrene m. m. Derefter satte han sig i For
bindelse med Vildmosekommissionens Formand, Forpagter Chr. Sonne, der førte 
Sagen frem i Landbrugsministeriet, hvor Departementschef J. Wilcke og Land
brugsminister K. Bording tog godt imod den. M. K. Kristensen gik derefter til 
De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation. Her var Organisationens For
mand, Proprietær S. Overgaard, Højbygaard, og Kontorchef L. P. Frederiksen 
draget til Mejerikonference i Rom, og han gik derfor til Formanden for Aal
borg Amts Mejeriforening, Gaardejer Frank Staun, Binderup, og Næstformand i 
Mejeriforeningernes Fællesorganisation, Gaardejer N. St. Sørensen, Kærbølling. 
Efter at Formanden og Kontorchefen var kommet tilbage, fandt Forhandlin
gerne deres endelige Leje i et Bestyrelsesmøde den 27. Juni, og den 11. Juli 
forelagde M. K. Kristensen efter Anmodning af Bestyrelsen Forslag til Ved
tagelse paa De samvirkende danske Mejeriforeningers Fællesorganisations 
Repræsentantskabsmøde i København, hvilket Forslag er gengivet i Andels
bladets Nummer 30 for 1934.

Med Hensyn til Økonomien byggede han paa følgende Kalkulationer af 
den omtrentlige Udgift pr. Dyr:

Forpagtningsafgift, 0f8 ha og Bygninger .................................................................. 33,00 Kr.
Kunstgødning 200 kg Superfosfat og 100 kg Kaligødning pr. ha........................... 22,30 »
Pasning, 100 Kvier om Vinteren og 200 om Sommeren pr. Dyr............................ 12,00 »
Udgift til Hegn og Grøfter ............................................................................................. 1,00 »
Høbjærgning, 100 kg Hø pr. Kvie........................................................................  9,00 »
Udgift til Fremstilling af A. I. V.-Vædske .................................................................. 4,50 »
Arbejde ved Syltning af 2 800 kg Surfoder.................................................................. 9,00 »
Forsikring .............................................................................................................................. 3,00 »
Forskelligt ............................................................................................................................. 6,00 »

Udgiften pr. Kvie i 17 Maaneder bliver ialt 99,80 Kr.

De paagældende Overslag var udarbejdet efter de Erfaringer, man hidtil 
havde haft med Hensyn til Høbjærgningen og Fremstilling af Ensilage. Forslaget 
blev stærkt støttet af Gaardejer Frank Staun, Formanden, Proprietær S. Over
gaard, Proprietær P. A. Fenger, Tommerupgaard, og Veterinærdirektør Gerhard
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Centralgaarden opføres.

Graven afstives.

Tilsyn med Arbejdet.

Betonbrøndene, der bærer Bygningen, støbes. Gymnastiksalen og Maskinhallen opstaar.

Hovedbygningen i Rejsehøjde.Arbejdssitiiation under Udgravningen til 
Bærepiller.
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Hovedbygningen rejst. Hovedbygningen færdig.

Petersen, og ved Afstemningen blev det vedtaget med 37 Stemmer for og kun 
2 imod Forslaget.

Sammen med Vedtagelsen stillede Fællesorganisationen V4 Mill. Kr. til Raa- 
dighed for Sagen.

Der blev nu optaget Forhandlinger mellem Mejeriernes Fællesorganisation, 
Vildmosekommissionen og Landbrugsministeriet, og disse Forhandlinger resul
terede i en Overenskomst, hvorefter Staten skulde stille 1500 ha af Sandels- 
og Damfennerne i Store Vildmose til Raadighed sammen med de fornødne 
Bygninger bestaaende af 19 Staldgaarde og en Centralgaard med Plads for 
Kvier, Hestekraft, Inspektøren og hans Familie samt en Arbejdsstab paa 70 
Mand om Sommeren.

Ved de førte Forhandlinger mellem Fællesorganisationens Bestyrelse, Vild
mosekommissionen samt Landbrugsminister K. Bording og Veterinærdirektør 
Gerhard Petersen den 21. Juli gik Veterinærdirektøren ind for den vete
rinære Side af Planen og forelagde de Forholdsregler, der maatte tages for at 
øve Kontrol med Kreaturernes sundhedsmæssige Tilstand før og under Op
holdet i Mosen, og Landbrugsministeren gav beredvilligt Tilsagn om at søge 
at udvirke, at Staten betalte de veterinære Udgifter under Dyrenes Ophold i 
Vildmosen. Landbrugsminister K. Bording foranledigede nu opført paa Finans
loven et Forslag om en Bevilling paa 80 000 Kr. til en Centralgaard og 800 000 Kr. 
til 20 Staldgaarde à 40 000 Kr. Efter Forslag af Vildmosekommissionen skulde 
der udskrives en Arkitekt- og Ingeniørkonkurrence angaaende Tegninger til 
Staldene for at fremskaffe saa billige og saa velegnede Stalde som muligt under 
de paagældende Forhold.

Under Behandlingen af Finanslovforslaget gik Regeringspartierne, Socialdemo
kratiet og Det radikale Venstre, med til Bevillingen som Helhed. Venstre gik 
til at begynde med kun med til Bevillingen til Arkitekt- og Ingeniørkonkur
rencen, og først senere med til Hovedbevillingen. Det var særlig Landbrugs
repræsentanterne og da fortrinsvis de græsningskyndige Repræsentanter af 
Partiet, der ikke mente, at Vildmosen var et velegnet Sted for Opdrætning af 
Kreaturer.

I Efteraaret 1934 hængte Bevillingen til Opdrætningscentralen i en Traad,
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Arbejdsbilerne parkeret ved Arbejdspladsen. Haveanlægget forberedes ved Fræsning.

da Partiets Formand, fhv. Indenrigsminister, Folketingsmand O. Kragh gen
nemførte en Afstemning i Partiet om Tilslutning til Tanken. Det konservative 
Folkeparti gik med til Arkitektkonkurrencen, men var imod Bevillingsforsla
get. Landbrugsministeren havde fra først af stillet Krav om, at Rigsdagens 3 
største Partier maatte give Tilslutning til Sagen, for at han kunde gennemføre 
denne, og dette Krav var nu sket Fyldest, hvorefter Forhandlingerne med 
De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation førtes til Afslutning. Disse trak 
imidlertid noget ud, og først den 7. December gav Bestyrelsen.Tilsagn om at 
ville underskrive Kontrakten paa de foreliggende Vilkaar.

Arkitekt- og Ingeniørkonkurrencen blev udskrevet sidst i Oktober med 
Indkaldelse af Forslag til 1. December. Der indkom 83 Besvarelser af Opgaven, 
og disse bedømtes af Vildmosekommissionens Arkitekt C. V. Heilesen, Vraa, 
og Arkitekt M. Pedersen, Holbæk, som Repræsentant for Akademisk Arkitekt
forening.

Præmierne tildeltes følgende:

1. Præmie. 4000 Kr.:
Arkitekt Ejnar Poulsen, Aalborg.
Ingeniør Svend Fogtmann, Nørresundby.
Ingeniør Viggo Nielsen, Nørresundby.

2. Præmie. 2000 Kr.:
Arkitekt Kr. Sørensen, Hadsten.
Ingeniør J. F. Engberg, Horsens.

3. Præmie. 1000 Kr.:
Arkitekt Aksel Hag, Randers.
Arkitekt Funding, København.

Udpegningen godkendtes af Vildmosekommissionen og Mejeriernes Fælles
organisation.

Allerede i November 1934 var Pladsen for Opdrætningscentralen blevet 
afsat, men først efter Kontraktens Underskrift lige før Jul kunde man paabe
gynde Udgravningen til Hovedbygningen efter de af Arkitekt C. V. Heilesen 
udarbejdede Tegninger. Udgravningen vanskeliggjordes i høj Grad af Jordens
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Store Vandindhold. Omfattende Dræningsarbejder blev nødvendige for at tør
lægge Byggepladsen og de nærmeste tilstødende Arealer. Til at forestaa Fun- 
damenteringsarbejdet blev antaget Ingeniør J. F. Engberg, Horsens, som i 
Sommeren 1934 havde forestaaet Opførelsen af det nærliggende Mejeri „Store 
Vildmose". Ved Begyndelsen af Fundamenteringen foretog man en Prøvebelast
ning, der viste, at Jordbunden under Tørvelaget ikke var sikker nok. Det blev 
nødvendigt at bygge Soklerne op paa Plader eller rettere Brønde, og at an
vende saa mange Cementpiller, at Bygningens Tryk paa Undergrunden under 
almindelige Forhold bragtes ned til 0,6 kg pr. cm2 og selv under stærk Storm

Centralgaarden set fra oven.

ikke oversteg 0,8 kg pr. cm2; herved blev Fundamenteringsspørgsmaalet løst 
paa en forsvarlig Maade, men medførte Merudgifter, som man ikke havde ventet. 
Grundstensnedlæggelsen kunde foretages den 16. Marts 1935.

Af de Stalde, Konkurrencen havde bragt i Forslag, valgte Kommissionen 
at benytte et Projekt af Arkitekt Kr. Sørensen, Hadsten, og Ingeniør J. F. 
Engberg, Horsens, præmieret med 2. Præmie. Valget faldt paa denne Løsning 
som det eneste Forslag med 3 Længer — 2 Staldfløje til hver 50 Kvier og en 
mellemliggende Hølade. Et saadant Bygningskompleks kan ændres til en selv
stændig Gaard, idet man blot behøver at tilføje et Stuehus. Dertil kom, at man 
efter dette Projekt kunde opføre Laderne først, hvad der var nødvendigt, hvis 
man skulde skaffe Ladeplads til 15. Juli, da Høindkørslen senest skulde be-
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gynde; medvirkende ved Valget var ogsaa den Omstændighed, at Mosens Un
dergrund ikke kunde bære tunge Bygninger.

Af Hensyn til Sandopfyldning paa Pladsen blev Tegningerne omarbejdet af 
M. K. Kristensen, saaledes at de indtog det mindst mulige Grundareal.

Staldgaardene placeredes spredt i Mosen: 2 ved Bierstedvejen, 8 ved Sån- 
delsvejen, 3 ved Helledyvejen og 6 ved Damvejen. Alle Omraader blev hurtigt 
undersøgt for Tørvedybde og Undergrundsvanskeligheder, for at man kunde 
udføre Fundamenteringen hensigtsmæssigt. Man valgte at fundere Staldene paa 
Brønde, d. v. s. et Brøndrør forneden paa Mosens Underlag og en Hals, hvor
igennem der blev armeret med Jernstænger og fyldt Cement i til Brøndrørets 
Bund. Pillerne blev forbundet med Overliggere, armerede Cementplader, saa
ledes at hele den nederste Del blev sammenstøbt. I 8 Tilfælde var Sandlaget 
under Mosen saa tyndt, at det vilde blive meget vanskeligt selv med et stort 
Antal Brønde at skaffe et tilstrækkeligt solidt Underlag; her maatte man fundere 
paa Cementpiller, hvis Længde i Forvejen var sonderet ved Nedramning af 5 
Træmaster igennem Mosens øverste Underlag, indtil de fandt et tilstrækkeligt 
fast Leje i den underliggende Lerkerne.

Bygningerne blev udbudt i Begyndelsen af Marts 1935 og følgende entrerende 
Haandværkere blev antaget:

For Centralgaardens Hovedbygning: 
Murermester L. Mortensen, 0. Brønderslev. 
Tømrermestrene Høgsberg, Tordrup og Larsen, Aalborg. 
Snedker E. Pilgaard, Tylstrup.

For Elevbygningen: 
Murermester K. J. Kristiansen, Vraa. 
Tømrermester Aksel Madsen, Brovst. 
Snedker E. Pilgaard, Tylstrup.

Maskinhallen med Gymnastiksalen:
Tømrer Edv. Jensen, Dronninglund.
Snedker J. Jensen, Aabybro.

Kviestalden:
Murer J. Hostrup Nielsen og Sønner, Klokkerholm. 
Tømrer M. Bisgaard, Saltum.

Fundamentering :
Murermester Chr. Poulsen, Tylstrup.

Tilsynet med Arbejdet fik Arkitekt C. V. Heilesen, Vraa og Ingeniør J. F. 
Engberg, Horsens.

Staldgaardene med 2 Ajlekummer, 2 Møddingsteder og 5 Siloer blev for
delt paa en Række Haandværkere, og nu forestod der et højst enerverende 
Arbejde for alle Parthavere.

Med Wright, Thomsen og Kjær blev der truffet Overenskomst om Bygning 
af Fortsættelsen af Mannemosevej, Gennemførelse af Sandelsvej og Dalgasvej,

149



Fra Staldgaardenes Opførelse.

Der stobes C em en tpæle til Fundering. Pælene formes.

Pælene nedrammes. Formen til en af de 100 7-m Siloer.

og Firmaet paatog sig endvidere at skaffe det fornødne Fyld til Indkørslerne 
ved alle Gaardene, Fyld i Gaardspladserne og Laderne samt Støbesand og 
Muresand. Vejene blev gennemført samtidig med, at Bygningen af Staldene 
fandt Sted.

Da Vejnettet ikke var tilstrækkeligt, maatte en stor Part af Materiellet sam
les ved Redskabsbygningerne, som blev benyttet til Stabelplads, og herfra 
fordeltes Materialet Dag og Nat paa Tipvognsspor til de forskellige Bygge
pladser.

Det var ikke uden Grund, at der ved Afslutningen blev nævnt, at der i Spo
rene havde arbejdet baade en Privatbane — Wright, Thomsen og Kjærs — og 
en Statsbane — Vildmosekommissionens. Ofte skulde disse Baner krydse og 
genere hinanden, og de kunde aldrig hjælpe hinanden, da de havde forskellig 
Sporvidde.

Det var et stort og hektisk Arbejde, der nu foregik i Sommeren 1935. Det 
kneb med at faa det udført til de givne Tidsfrister, men det gik trods alle 
Vanskeligheder, saaledes at man kunde holde en Slags forsinket Rejsegilde 
den 29. Oktober 1935, hvor 350 Haandværkere var indbudt til at være Gæster 
ved en Sammenkomst, som Jordlovsudvalgets Vildmosetilsyn forestod i Cen
tralgaardens Gymnastiksal. Der var slidt i det over al Maade af Arbejdere,
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Haandværksmestre og de ledende Personer, og det var med et Lettelsens Suk, 
at man var færdig med det omfattende Byggeri. De fleste — og i hvert Fald 
Arkitekterne og Vildmosekommissionens Medhjælpere — ønsker sig ikke denne 
Sommer om igen.

Men ogsaa Mejeriernes Fællesorganisation og dens stedlige Arbejdsstab 
havde nok at gøre i denne Sommer. Allerede den 1. Februar 1935 antog Fælles
organisationen som Inspektør Proprietær N. Mølgaard, som er barnefødt i 
Sulsted, men havde faaet sin Uddannelse paa større Gaarde og havde haft en 
ledende Stilling paa Rosenfeldt ved Vordingborg for senere at overtage selv
stændigt Landbrug. Der var ca. 300 mere eller mindre kvalificerede Ansøgere. 
Det blev Inspektør N. Mølgaard, der blev antaget, og Valget har ikke været 
forkert. Han er siden forblevet paa sin Plads trods alle Vanskeligheder.

Der blev antaget overordnet og mere underordnet Personale samt 70 Med
hjælpere. Man havde lige fra første Færd været indstillet paa at søge 
Medhjælpere, der var opvokset ved Landbruget, og som havde Lyst til at sætte 
sig ind i Brugen af de mange Maskiner, den omfattende Høbjærgning og En- 
silering samt Pasning af Opdræt.

Under Forhandlinger mellem Fællesorganisationen, Statskonsulent Anton 
Christensen og Holbæk Maskinfabrik blev der fremstillet særlige Vogntyper 
med brede, afrundede Fælge samt automobilstyret Undervogn, der egnede sig 
for Brug paa Mosens bløde Bund. Der blev indkøbt Slaamaskiner, Høvendere, 
Hesteriver og Høsamlere, og Vildmosekommissionen stillede 8000 Høryttere 
— fremstillet i Tversted Plantage — til Raadighed.

Fra Fællesorganisationens Side blev der fra første Halvdel af Januar til 
15. Februar tegnet 3118 Kalve til Optagelse 1. Juni.

Ialt anmeldt

Anmeldte Dyr til Opdrætningscentralen 1935.

Antal Antal Antal Race
Omraade Mejerier Besætninger Dyr R. d. M. S. j.M. Korthorn

Jylland ....................... 885 479 2 177 1 474 602 101
Fyn .............................. 183 106 466 466
Sjælland .................... 243 84 396 396
Lolland-Falster ......... 48 18 79 79

1 359 687 3 118 2 415 602 101

Der blev anskaffet Sengetøj til 70 Senge og endvidere Dækketøj, Køkken
inventar, Service og Inventar i Stuer og Kamre, saaledes at Bygningerne kunde 
bebos. Det var til at begynde med Tanken, at der skulde have været Plads til 
en Fodermester paa hver Gaard, men denne Tanke frafaldt man til Fordel for 
Centraliseringen af Arbejdskraften.

Fællesorganisationen havde den Fordel, at de nyudlagte Arealer gav et 
mægtigt Udbytte, der var Græsning nok og saa stor en Høproduktion, at den 
slet ikke kunde være i Husene. Det drejede sig om ca. 3000 t Hø. Sommeren
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fik i September en kedelig kold og fugtig Periode, men i Oktober blev det 
igen mildt. Det var overmaade besværligt for saavel Ledelse som Mandskab 
at arbejde den første Sommer. Eleverne maatte i Begyndelsen bo i Gymnastik
salen, og hele Virksomheden var uprøvet og skulde først indarbejdes, for at 
den kunde komme til at virke rigtigt.

De følgende Aar var der adskillig Modgang. Stankelbenslarverne greb, som 
før nævnt, ind og svækkede Udbyttet. Muligvis har Manglen paa tilstrækkelig 
Fosforsyre og Kali holdt Udbyttet noget nede i de nærmest følgende Aar, og 
Vejrguderne var heller ikke Opdrætningen gunstig. Det kneb for Kvierne paa 
visse Strækninger — uklart af hvilken Grund — at klare sig, og dette gav 
straks Genlyd i de tegnende Mejeriers Generalforsamlinger og i Pressen, saa 
det efterhaanden blev vanskeligt at tegne saa mange Dyr, som man skulde 
bruge. Statens Jordlovsudvalg maatte da træde til med Midler til Indkøb af 
Dyr.

I 1938 stod det Fællesorganisationen klart, at den helst maatte træde til
bage fra dette Foretagende, da det ikke var den muligt at opnaa yderligere 
Bevillinger, og efter Forhandling med Ministeriet afgav den derefter hele sit 
Materiel, Inventar og Hestebestand samt Tegning af Kvier til Statens Jordlovs
udvalg, hvis Vildmosetilsyn derefter med Inspektør N. Mølgaard som daglig 
Leder har staaet for Administrationen.

Paa mange Punkter havde Statens Jordlovsudvalgs Vildmosetilsyn fælles 
Interesser med Mejeriernes Fællesorganisation i Gennemførelsen af Opdræt- 
ningscentralen, og det er da ogsaa flere Gange fremhævet fra Proprietær S. 
Overgaards Side, at Statens Jordlovsudvalg har stillet sig overmaade imøde
kommende over for Fællesorganisationen, men det kunde naturligvis ikke und- 
gaas, at Fællesorganisationen under de opstaaede Vanskeligheder fandt Anled
ning til at give Mosen Skylden for de mindre gode Resultater, og Vildmose
tilsynet maatte værge sin Mose.

Set som Helhed, nu da denne Fase er forbi, blev der vundet mange Erfa
ringer til Støtte for Arbejdet i Aarene 1935—39. Det var de første vanskelige 
Aar og de første svære Tag, som Mejerierne maatte tage. Det er ikke for 
meget sagt, at hvis ikke Fællesorganisationen var traadt til, var denne store 
og vanskelige Sag næppe blevet trukket i Klæderne. Det vilde ikke have 
været muligt at faa Regeringsmyndighederne til at gaa med til et Statsfore
tagende af denne Art. Med Mejeriernes Hjælp gik det imidlertid.

Vildmosekontoret har siden besørget det Arbejde, der blev udført paa Fæl
lesorganisationens Kontor i Aarhus, og Statens Jordlovsudvalgs Vildmoseudvalg 
har fulgt med i Arbejdet og truffet de Afgørelser og skaffet de Bevillinger, 
der efter Omstændighederne var nødvendige.

Den Overskridelse, der blev paa Byggeriet paa Grund af uforudsete Bund
vanskeligheder, blev overtaget af Jordfonden.

Naturligvis har en Institution som Opdrætningscentralen mødt mange og 
store Vanskeligheder, og det har da været af Betydning, at Statens Jordlovs-
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Fra Virksomheden paa Opdrætningsarealerne.

Dyrene forsendes med Bil — eller med Skib.

Sortbroget Kvæg ved Vandings
stedet.

Dyrene modtages af Inspektoren og en Dyrlæge 
paa Samlingsstederne.

Korthornsungdom optræder som Pensionærer.
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udvalg har staaet bag ved. Med de forholdsvis hyppige Møder og med Vildmose
tilsynets Kontor i Nærheden har det været let at rapportere Vanskelighederne 
til Jordlovsudvalget og her at faa de Bemyndigelser, der skulde til, for at 
imødegaa dem. Efter Omstændighederne er Udviklingen gaaet jævnt og godt, 
og Tilliden er blevet styrket, efterhaanden som Tiden gik.

I 1938 paabegyndte Mejeriernes Fællesorganisation for Vildmosetilsynets 
Regning Indkøb af Kalve til Supplering af Bestanden. Det drejede sig om 
523 Stk., og efter Vildmosetilsynets Overtagelse af Opdrætningscentralen er 
Kalvene forskaffet dels ved Tegning og dels ved Opkøb. Der er i Aarene 
1938—41 modtaget 10 000 Kvier, hvoraf 645 er opkøbt og indtegnet af Husmands
foreningernes Indkøbsforeninger. Vildmosetilsynet har i denne Periode selv 
indkøbt 2883 Kvier.

Tegnede Kvier,
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Ialt

Hjørring ............... . . . 158 129 43 108 93 15 32 578
Aalborg ................ 50 36 25 52 79 15 6 263
Thisted ................. 32 54 6 — 35 48 — 175
Randers ................ 21 19 16 76 29 92 65 318
Viborg .................. 61 90 36 138 148 160 157 790
Aarhus ................. 79 82 45 132 190 234 103 865
Skanderborg ........ 29 69 207 248 174 140 25 892
Ringkøbing............ 65 22 11 42 27 90 42 299
Vejle ..................... . . . 186 43 50 66 53 90 — 488
Ribe ....................... 47 134 26 46 86 88 99 526
Haderslev ............ — 2 3 — 10 77 144 236
Sønderborg .......... 23 11 3 — — 10 — 47
Odense ................. — 44 27 13 — — — 84
Svendborg ........... — 39 13 3 — 2 — 57
Præstø .................. — 1 — — — — — 1
Holbæk ................. — 1 2 — — — — 3
København .......... — 18 192 220 215 — — 645
Frederiksborg .... — 7 — — — 25 — 32
Roskilde ................ 36 2 — 8 8 — — 54
Sorø ....................... 19 7 — 10 — — — 36
Maribo .................. — 31 — 28 — — — 59
Bornholm.............. — 6 — — — — — 6

806 847 705 1 190 1 147 1 086 673 6 454

Endvidere er der af De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation tegnet:

1935 1936 1937 Ialt

2 056 1 577 1 937 5 570

Til at begynde med tegnedes og modtoges kun Kalve om Foraaret, saaledes 
at de fik Ophold paa Mosen 2 Somre og 1 Vinter, men nu optages Kalve 
baade Foraar og Efteraar, og navnlig købes disse om Efteraaret, thi da kan 
Kalvene blive paa Opdrætningscentralen i hele 2 Aar, og de kan købes helt
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ned til 6 Maaneder. Naar de har været paa Opdrætningscentralen en Vinter, 
klarer de sig bedre om Sommeren, end naar de om Foraaret kommer paa Mosen 
hjemme fra. Overgangen ved Udbinding af de smaa Dyr fra Mosens Stalde kan 
gøres mere lempelig, end naar Kalvene kommer langvejs fra og straks sættes 
ud paa Mosearealerne.

Ved Indkøb om Efteraaret kan vi bedre supplere Bestanden efter Behov, 
d. v. s. efter Sommerens Høst af Hø og Vinterfoder, Systemet virker mere 
elastisk.

I Opdrætningscentralen er fremdeles Tegningen af Kvier Hovedsagen. Ved 
Tegningen vaages der over, at det ikke er Forretningshensyn, der kommer til 
at gøre sig gældende, men at Tegningen bliver en Haandsrækning i Arbejdet 
for Udrensning af Tuberkulose i bestaaende Besætninger.

Indkøbsforeningernes Kvier er blevet bortsolgt ved Auktion. Vildmosetil
synets Kvier udloddes først til Nybyggere i Jylland, og efter at denne Trang 
er dækket, overlades Resten til private Købere. Udlodningen af disse Kvier er 
et Kapitel for sig. De sættes til Pris forinden Udlodningen af Inspektør N. 
Mølgaard, Centralgaarden, og Kredsdyrlæge Svend Christensen, Hjørring, i Hen
hold til Dagspriserne og Kviernes Kvalitet. De sælges derefter med ca. 100

Røde Køer paa Græs. Kvier paa Stald om Vinteren.

Salg af Kvier til Indkøbsforeninger 19ii. Inspektør Mølgaard ser til sine Pensionærer.
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Stk. daglig ved 3 Udlodninger i September og Oktober Maaned. Salget er 
ordnet saaledes, at et passende Antal Nybyggere tilsiges til hver Udlodnings
dag.

Det er store Dage for saavel Køber som Sælger. For Køberen, fordi han kan 
komme i Besiddelse af gode Dyr til rimelige Priser og paa gode Vilkaar, da 
Staten yder Etableringslaan og Tilskud efter Tuberkuloseloven, saaledes at det 
kun er et mindre Beløb, den enkelte Køber skal af med for at faa 2—3 gode 
Kvier med hjem i Bilen.

Tegnede Kvier efter Race.
Aargang Antal Kvier R.d.M. S.j.M. Korthorn Holl. Jersey

1938 Foraar ............. ............ 741 514 157 57 13
1938 Efteraar ........... ............ 65 50 13 2
1939 Foraar ............. ............ 627 434 113 62 18
1939 Efteraar ........... ............ 220 162 30 24 4
1940 Foraar ............. ............ 326 241 60 21 2 2
1940 Efteraar ........... ............ 379 329 50
1941 Foraar ............. ............ 715 470 178 67
1941 Efteraar ........... ............ 475 425 30 20
1942 Foraar ............. ............ 977 726 140 101 10
1942 Efteraar ........... ............ 170 57 78 29 6
1943 Foraar ............. ............ 885 484 225 115 61
1943 Efteraar ........... ............ 201 130 58 10 3
1944 Foraar ............. ............ 673 351 91 163 68

6 454 4 373 1 223 671 176 11

Oversigten over de tegnede Dyr fordelt efter Race viser, at R. d. M. do
minerer; den jydske Race gjorde sig forholdsvis stærkt gældende til at be
gynde med, men Tilslutningen har været ret jævn gennem Perioden. Hvor 
det drejer sig om Udskiftning af hele Besætninger, gaar Bevægelsen stadig i 
Retning af R. d. M. Det er vistnok lettere at indkøbe gode Dyr af denne Race 
end at finde yderige Dyr af den jydske Race. Hvert Aar har der været en 
Del Korthornskvæg, og det er gode Græsningsdyr, som Ledelsen af Opdræt
ningscentralen og Vildmosetilsynet har Glæde af at iagttage under Opvæksten; 
de tager for sig af Retterne og trives godt, men det er et forholdsvis lille 
Hjørne af Jylland, der tilslutter sig med Korthornsdyr. Vildmosetilsynet har, 
efter at Køb af Dyr er iscenesat, gerne villet støtte Spredningen af gode Dyr 
af Jerseyracen, og det er ogsaa lykkedes at indkøbe gode Avlsdyr. Efter
spørgslen har dog kun været lille, og man har derfor set sig nødsaget til at 
indskrænke Indkøbet. Jerseykøer skulde synes at være udprægede Husmands
køer, men Nybyggerne har altsaa ikke søgt dem i tilstrækkelig Grad.

Kviernes Tilvækst paa Opdrætningscentralen er god: 600 g pr. Dyr og Dag 
om Sommeren og 300 g pr. Dyr og Dag om Vinteren, alt i Henhold til Kvæg
forsøgene paa Centralgaarden igennem en Aarrække. Det viser sig med Sikker
hed, at Dyrene ikke maa være for unge, naar de fremsendes til Centralgaar-
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Veterinærer i Forbindelse med Opdrætningscentralen.

Veterinærdirektør 
Gerhard. Petersen.

Veterinærinspektør
F. Wöldike Nielsen.

V eterinær inspektør 
A. Suurballe.

Dyrlæge
P. Grinsted.

Kredsdyrlæge
Sv. Christensen.

Kredsdyrlæge
N. O. Götzsche.

Kredsdyrlæge 
Nørgaard Christensen.

Dyrlæge
A. V. Sørensen.

Dyrlæge Dyrlæge Dyrlæge Dyrlæge
Chr. Pedersen. S. Gudiksen. Chr. Christensen. Sander Hansen.

den, og som Følge heraf forhøjer Vildmosetilsynet nu Indmeldelsesalderen til 
10—16 Maaneder, medens den tidligere var 8—14 Maaneder.

Veterinærdirektoratet har hele Kontrollen med Dyrenes Sundhedstilstand. 
Kredsdyrlæge Svend Christensen, Hjørring, hjælper til som nærboende Re
præsentant, og gennem Aarene har en Række Dyrlæger fra Veterinærdirek
toratet medvirket ved Tilsyn og Undersøgelse af Dyrene under Opholdet paa 
Opdrætningscentralen, men ogsaa under Indsamling fra Leveringsstationerne.
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jlekunime og Ensilagekuninier under Opbygning. Ku ni nierne færdige.

Ensilagebeholderen pumpes tom inden Brugen. A. I. V.-Vædsken parat.

Klar til Oppumpning af A. I. V.-Vædsken. A. I. V.-Vædsken anvendes.

Et Læs lækkert Hvidklovergræs til lfyldning. Ifyldningen i fuld Gang.



Med Tuberkulose- og Kastningsbekæmpelsen gaar det godt. I Aarene 
1938—44 har kun 1,6 pCt. reageret for Tuberkulose og 1 pCt. for Kastning. Det 
er særligt, naar Kalvene stammer fra tuberkuløse Besætninger, at Reaktionen 
viser sig, efter at de er kommet til Mosen, og det samme er vel Tilfældet med 
Besætninger, der har en Streg af smitsom Kastning. Heller ikke her behøver 
Reaktionen at vise sig i første Omgang ved den hjemlige Undersøgelse, men 
kan komme senere. De reagerende Dyr bliver enten hjemsendt eller bortsolgt 
efter Aftale med Ejeren.

Ogsaa andre Sygdomme har optraadt i nogen Grad. Mund- og Klovesygen 
i 1938—39 krævede saaledes 3 pCt. af Dyrene. I de sidste Aar har Dødeligheds
procenten været 2, og dette skyldes et ejendommeligt, stærkt Angreb af Lunge
orm paa Indkøbsforeningernes Kvier. Højst var Dødeligheden i 1936 med 7 pCt. 
paa Grund af en kraftig Optræden af Tarm- og Bughindebetændelse.

Der er adskillige, der kun ønsker Kvier paa Opdrætningscentralen for et 
Aar, men dette har de veterinære Myndigheder kun tilladt for Indkøbsforenin
gerne, thi Faren for, at der ikke skal blive Tid til at udrense Dyrene for eventuel 
opstaaet Smitte, er for stor. I Løbet af IV2—2 Aar gaar det betydelig sikrere.

Under Veterinærdirektoratets faste Kontrol gaar Arbejdet sin gode Gang 
med at holde Pensionærerne fri for smitsomme Sygdomme, men denne Regel 
har dog sine Undtagelser.

I Stald. Nr. 8 viste der sig i 1942—43 forholdsvis mange Tuberkulosereagenter. 
Mistanken faldt paa Fodermesteren som Smittekilde, men han bestod Prøven. 
En Kvie fra Aarhusegnen døde i Stalden af Tarmbetændelse umiddelbart efter, 
at den havde bestaaet Tuberkulinprøven for 3. Gang efter Fremsendelsen til 
Opdrætningscentralen. Kvien viste sig ved Obduktionen at være fuld af Tu
berkulose og blev derved afsløret som Smittebæreren. I denne Stald faldt alle 
50 Kvier, og Vildmosetilsynet maatte tage Tabet.

I Efteraaret 1935 vakte en Meddelelse fra Professor Ed. Sørensen og Dyr
læge Anker Hansen om nogle heldigt gennemførte Insemineringer paa Kvier 
Interesse for kunstig Sædoverføring.

Mejeriernes Fællesorganisation øjnede straks de Muligheder, Metoden frem
bød for Kvægavlen her i Landet, og tilbød overfor Veterinærdirektoratet at 
stille Opdrætningscentralens Kvier til Raadighed for et stort anlagt Forsøg med 
Metoden, idet man indsaa, at der netop her var glimrende Betingelser for at 
faa undersøgt Metodens praktiske Betydning. Veterinærdirektoratet stillede 
herefter Dyrlæge N. Gøtzsche med det nødvendige Instrumentarium til Raadig
hed, medens Opdrætningscentralen afholdt de daglige Driftsudgifter ved For
søgene, der gennemførtes i Maanederne Februar, Marts og April 1936—37.

Dyrlæge N. Gøtzsche, der nu er Kredsdyrlæge i Aarhus, meddeler følgende 
om Arbejdet:

Erfaringsmæssigt er det altid vanskelige Maaneder for Ikælvning af Kvier. 
Der viste sig ogsaa Vanskeligheder ved at faa Kvierne drægtige, enten man 
brugte almindelig Bedækning eller Inseminering. Formaalet var jo imidlertid at
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sammenligne de 2 Fremgangsmaader ved Sædoverføring og ikke at opnaa Re
kordresultater, og de uheldige Forhold fik derfor ikke Indflydelse paa Forsøgs
resultaternes Værdi.

1936 var af 892 bedækkede
„ „ „ 681 insemin.

1937 „ „ 640 bedækkede

509 eller 57 pCt. drægtige
327 „ 48 „
466 „ 73 „

„ „ 437 insemin. 271 62 „

Forsøgene viste:

Forsøg med Ensilerin g sv ædsker. I de forreste Baase har Kvi
erne bidt i Træværket, fordi de har været fodret med svovl- 
syreensileret Foder. Dette Foder afkalker Knoglerne. Næste 
Hold har ikke bidt i Træværket, da det har været fodret med 
sukker(melasse)ensileret Foder, der ikke afkalker Knoglerne.

1) at kunstig Sædoverføring har vist sig at være en under praktiske Forhold 
fuldtud anvendelig Avlsmetode,

2) at de opnaaede Resultater ikke helt staar paa Højde med Resultaterne ved 
naturlig Bedækning, og

3) at man, selv naar de strenge Vintre og andre Forhold, som har vanskelig
gjort Arbejdet undei* de herskende særlige Forhold bliver taget i Betragtning, 
ikke har Grund til at antage, at kunstig Sædoverføring vil kunne føre til bedre 
Resultater end naturlig Bedækning.

Denne Konklusion dækker vel ogsaa i Dag den almindelige Opfattelse af 
denne nu saa udbredte Avlsmetode.

Dyrenes Foder bestaar om Sommeren udelukkende af Græs og om 
Vinteren i overvejende Grad af Hø, men ogsaa af Græsensilage. Gennemsnittet 
af 9 Aars Forbrug er 1,745 Mill. F. E. i Græs, 2100 t Hø eller 0,846 Mill. F. E. 
og 1845 t Ensilage eller 0,307 Mill. F. E., hvortil i de senere Aar kommer Gule

rødder og Kartoffelfrasorte
ring samt Korn som Til
skud.

Opdrætningscentralen er 
nødt til at have et stort 
Hestehold. De store Arealer 
og de store Afstande til og 
fra Centralgaarden medfø
rer mange Hestefjed. Der 
er efterhaanden Plads til 
ca. 30 Heste. Til at begyn
de med holdt man sig til 
den nationale, jydske Race, 
men efterhaanden er der 
kommet andre Racer til. 
Der er enkelte Belgiere, 
men særlig lettere Heste 
som Oldenborgere, Frede
riksborgere og Nordbagger.
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Eleverne sættes i Arbejde efter Middagshvil. Overforvalter Engel til Hest.

Udrykning til Arbejdet. Hver Mand sine Redskaber i aflaaset Bundt.

Pandekagerne er færdige. Pandekagerne spises.

U 11 Dagligliv paa Centralgaarden.



Det viser sig nemlig, at de lettere Heste under mange Forhold med et ikke alt 
for tungt Redskab kommer lettere over den bløde Bund og de lange Vejstræk
ninger end de tunge Heste, men skal der tages et ordentligt Tag, er det natur
ligvis de sidste, der gaar af med Sejren.

Paa Opdrætningscentralen er der efterhaanden blevet en stor Følproduktion. 
En god Oldenborghingst præger Opdrættet i lettere og mere energisk Retning. 
Følhopperne har et passende Arbejde ved at køre Vandpumpe fra Pumpested 
til Pumpested. Det gaar da ikke stærkere, end Føllene kan marchere med.

Foruden Gaardens eget Hestehold, er der skaffet Plads til ca. 300 Heste, som 
fordeles i Fennerne sammen med de forskellige Kvieflokke, for at de kan tage 
de vragede Buske. Der er Overenskomst med De samvirkende jydske Husmands
foreningers Husdyrbrugsudvalg om Indlejning af ca. 100 norske Heste aarligt.

Opdrætningscentralen har lige fra først af faaet den særlige Opgave at ud
danne unge Landmænd i de Virksomheder: Høbjærgning, Ensilering, Kartoffel
dyrkning og Kreaturpasning Sommer og Vinter, som drives af Opdrætnings
centralen.

Der har i 1943 været ansat 50 unge Landmænd, og der er om Vinteren 20 
Fodermestre foruden 30 unge Landmænd, der er optaget af Staldforsyning, Gød
ningskørsel, Pløjning, Spadeharvning og meget andet. I Aarene 1935—44 er der 
uddannet 770 Medhjælpere paa Opdrætningscentralen.

I Spidsen for Arbejdet staar Inspektør N. Mølgaard som den daglige Første
leder, men han har sine betroede Medhjælpere i Arbejdet, i Øjeblikket Over
forvalter G. Engel, Overfodermester og Regnskabsfører E. Janner samt Forval
ter H. Reistrup. Om Sommeren er der en Ladefoged, som bl. a. har Kartoffel
arbejderne som særligt Emne, en Magasinforvalter, der er ledende ved Ensilage
tilberedning, og endvidere er der uddannet en Leder, som har Tilsyn med Trak
torarbejdet.

Husholdningen ledes af Fru Mølgaard, men endvidere er der en Husjomfru, 
3 Elever og 2 Stuepiger.

Arbejdet kan være noget slidsomt paa Opdrætningscentralen, navnlig fordi 
det er mindre afvekslende end paa almindeligt drevne Gaarde, men der er 
gode Hjælpemidler, saa Eleverne kommer ind i Brugen af mange Redskaber og 
kan blive Eksperter i at passe Kreaturer, bjærge Hø og Ensilage til Gavn for 
dem selv og andre i Fremtiden. Det hjælper forøvrigt godt, at der om Som
meren arbejdes paa Akkord — tit langt ud over Tiden — saaledes at der tjenes 
en ekstra Skilling.

Men Arbejdet er ikke altid Slid. Der er naturligvis langt til Omegnens For
lystelser, men Medhjælperskaren er saa stor, at man kan selv. Vildmosekom
missionen byggede en udmærket Gymnastiksal, der bruges til Gymnastik, Haand- 
bold og adskillige andre Idrætter under Ledelse af en Bukh-Gymnast. Der holdes 
Landbrugsforedrag og gives Undervisning i Dansk og Regnskabsføring.

De, der kommer paa Centralgaarden, har ikke Indtryk af, at det er et 
kedeligt Sted at være.
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Gymnastik efter Dagens Gerning. Elevbygningen.

Hestene vandes til Middag. Oldenbor g hing sten »Thor«.

»Thor« med noget af sit Afkom. Omflytning af Dyr i Fennerne 
planlægges hjemme.

Besog paa Centralgaarden. Sneplov i Virksomhed.
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Centralgaardens daglige Arbejdsledere.

Inspektor
N. Mølgaard.

Fru Inspektør 
Kristiane Mølgaard.

Overforvalter
N. Christiansen.

Overforvalter 
Poul Omøe.

Overforvalter 
Poul Gylling.

Overforvalter
G. Engel.

Overforvalter
Børge Madsen.

Overfodermester 
J. Gravesen.

Overf oder mester 
J. Mandal 

Christiansen.

Overfodermester 
J. Chr. Jensen.

Overfodermester 
E. Janner.

Overfodermester 
Kr. Frederiksen.

Regnskabsfører 
P. Larsen.

Husjomfru Frk. 
Esther Nielsen.

Husjomfru Frk.
F. Nielsen.

Husjomfru Frk. 
Sigrid Learning.
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Det er en stor Fordel, at man i Inspektør Mølgaard har faaet en Mand, der 
kan sine Ting. Han har faaet sin Uddannelse paa større Gaarde, var ved Ryt
teriet i Tjenesten, blev Forvalter paa store sydsjællandske Gaarde, Ejer af 
„Frøbjerggaard" ved Vordingborg og senere af „Rørbæk" ved Kerteminde. Det 
sidste Sted havde han Tilsyn med Byens Jorder. N. Mølgaard har ogsaa Høj
skole- og Landbrugsskoleuddannelse, og denne Uddannelse har bragt ham ind i 
den naturlige, folkelige Bevægelse her i Landet. Han gaar op i sin Gerning 
som Herregaardsleder, men ogsaa som aandelig og halvt militær Opdrager af 
de unge. De lærer i Arbejdet Orden og Flid, men de mærker ogsaa, at In
spektøren er ved Siden af dem, hvor det drejer sig om Undervisning, Under
holdning og Idræt. Sangen lyder ofte og smukt paa Centralgaarden.

Vildmosegaarden.
Den første Gaard, der blev oprettet i Lille Vildmose, var Vildmosegaarden, 

som byggedes efter Udtørring af Birkesø, Møllesø og Toftesø, der fandt Sted 
omkring 1760.

Gaarden har været drevet ved Bestyrer eller Forpagter fra „Lindenborg". 
Da Statens Jordlovsudvalg i 1937 overtog Vildmosen, var Johs. Rasmussen 
Forpagter paa Gaarden, og denne Forpagtning førtes videre indtil 1. Novem
ber 1938, da Jordlovsudvalget lagde Gaarden ind under Vildmosetilsynets Le
delse med J. M. Nielsen som Bestyrer.

Det var Tanken, at Gaarden skulde tjene som et naturligt Støttepunkt for 
Opdyrkningen af Statsarealet i Lille Vildmose, som nu skulde tage sin Begyn
delse, og saaledes er det ogsaa gaaet. Gaarden har paa mange Maader støttet 
Opdyrkningsarbejdet, men Ledelsen af Opdyrkningen har ogsaa paa mange 
Maader hjulpet Gaarden med dens Kultiveringsarbejde. Det var nemlig Tanken 
at faa udført de Forbedringer, der var mulige, paa saavel Areal som Bygninger, 
for at Gaarden kunde tjene den videre Udstykning.

Den saakaldte Møllesø — 164 ha — er siden 1938 blevet afvandet og merglet, 
hvor det fandtes nødvendigt. Der er indlagt Elektricitet og ordnet Vandfor
syning fra Dokkedal Vandværk. Staldbygningerne er blevet forbedrede, og 
Møddingsted og Ajlebeholder nyordnet, desuden er der opført 4 Siloer til 
Ensilage. Der er nu 18 gode Heste, 48 Malkekøer, 45 Ungkreaturer og 30 Svin. 
Maskinbestanden er blevet stærkt suppleret og forbedret.

I de senere Aar er den nærliggende Birkesø taget ind til Omlægning. 
Arealet — 124 ha — var benyttet til Græsgang, som havde ligget i en lang 
Aarrække. Nu er dette Areal blevet afvandet paa de sumpede Steder, de 
oprindelige Agre er blevet planeret, og efter 2 Aars Dyrkning med Havre 
bliver Arealerne gerne udlagt med en vedvarende Græsblanding. De første 
24 ha er omlagt, og de næste 50 er under Omlægning.

Birkesøen og Møllesøen skal bruges som Bopladser for Nybyggere, idet
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hver Nybygger skal tillægges 5 ha Sandareal og 10 ha Moseareal. De paa
gældende Søarealer bestaar af meget fint Sand, der kan falde sammen og blive 
saa tæt, at Bunden bliver vanskelig gennemsivelig, og i tørre Perioder kan 
Vaarsædsmarkerne let komme til at lide under Tørken. Dette til Trods har 
Markerne dog ydet gode Afgrøder. En god Heste- og Kvægbestand er blevet 
oparbejdet, og Gaarden har givet gode Indtægter. Der er de bedste Udsigter til, 
at de Arealer, der drives fra Gaarden, kommer i Orden med Hensyn til Kultur, 
naar Arealerne skal bruges til Udstykning. Det er dog Tanken, at der ved

Forpagter Jolis.Ras müs
sen, Vildmosegaarden.

Forpagter P. Rasmus
sen, Lindenborg.

Bestyrer J. M. Nielsen, 
Vildmosegaarden.

Udstykningen skal blive en Hovedparcel tilbage for Gaarden paa 50 ha Sand
jord og 150 ha Græsningsareal.

Bestyrer J. M. Nielsen og Hustru, der har lagt deres Tanker og Kræfter i 
Arbejdet siden 1938, har Glæde af det Arbejde, der er naaet igennem Aarene. 
Nielsen er født i Birkerød den 10. Juni 1898. Efter Landbrugsuddannelse blev 
han Dræningsmester i Tølløse. Han var Bestyrer paa Høstemark Nord for Vild
mosen i 3V2 Aar og blev herfra hentet til sin nuværende Gerning.

Haveanlæg paabegyndes ved Nopsagaard. 
Kunstig Læ foran naturlig Læplantning 

ses i Forgrunden.

Nopsagaarden set over Rug- og Kartoffel
marken. Den lille Skov bag Gaarden 
er Resterne af et gammelt Egekrat.
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Vild mose ga a rd ens gamle, smukke Stuehus. Den særprægede Indgangsdør

Vildmoseg aardens Staldbygning moderniseret Hestene vandes,
med Siloanlæg m. m.

Parti fra Haven. Indgangen til den gamle Have.

100—200 aarigt Asketræ. Vildmosegaarden set fra Øst.



Nopsagaarden.

Bestyrer
Kr. Østerlund Knudsen, 

Nopsagaarden.

Nopsagaarden er den første Nyopførelse efter Udstykningsplanen 
paa Lille Vildmose. Der var Nord og Øst for Mosen indkøbt en Del tilstødende 
Arealer til Brug ved den senere Udstykning, og da disse Arealer laa for langt 
borte fra Vildmosegaarden til at drives derfra, fandt man det rigtigt at opføre 

en særlig Gaard, hvorfra disse Arealer foreløbigt kunde 
drives.

Gaarden var bortforpagtet i 1941, men fra 1942 har 
den været drevet af Vildmosetilsynet med Bestyrer 
Kr. Østerlund Knudsen og Hustru som daglige Ledere. 
Kr. Østerlund Knudsen er født 6. December 1915 i 
Tørring ved Vejle, men han fik sin Uddannelse paa 
Sjælland.

Gaarden er i de sidste 2 Aar kommet i Orden med 
Markbruget. Besætningen er nu ved at tage Form ved 
Indkøb af Avlsdyr fra Fyn. Der er Grund til at vente, 
at ogsaa denne Gaard vil komme til at tjene sit For- 

maal, og at de Arealer, der foreløbigt drives herfra, vil kunne være i Orden 
til Udstykning, naar Tiden dertil er inde.

Vedligeholdelse af Kulturerne.
For Græsningsarealerne gælder det, at de nok i en tør Eftersom

mer kan af græsses i Udlægsaaret, men Afgræsningen maa være lempelig; der
for bruges disse Fenner i Reglen til Ekstragræs, hvor der betales 50 Øre pr. 
Dyr om Dagen, thi saa staar Tilsynet selv for Styret. Ogsaa under den fortsatte 
Græskultur drejer det sig om at have en passende „Besættelse", hvorved för
staas 2—3 Kreaturer pr. ha, en Hestebestand, der ikke andrager mere end 10 
pCt. af den samlede Bestand, og hvor der er Faar, maa der ikke være over 
3 pr. Kreatur. Græsset maa ikke gnaves saa stærkt i Bund, at der savnes Skud
steder, og særlig hen paa Sommeren, hvis Græsset gaar i Staa paa Grund af 
Tørken, er det rigtigt at indskrænke Kreaturflokken, men denne maa heller ikke 
være for lille, thi saa bliver der Blokke, som maa afpudses, hvis Hvidkløveren 
ikke skal gaa til.

Kommer der Mos paa Græsarealerne, kan det virke oplivende paa Græs
vegetationen at bruge Engharve, og en saadan, der kaldes Fellaharve, bringes 
undertiden i Virksomhed paa Opdrætningsarealerne. Af stor Vigtighed og 
særligt efter nyt Udlæg er det, at Arealerne tromles, hvor de trænger dertil. 
Hvis de er optraadte i fugtigt Vejr, vil en Tromling med Cementtromle om For- 
aaret, naar Græsgangen er passende blød — d. v. s., naar en Støvlehæl kan 
afsætte sit Mærke i Jorden — kunne gøre megen Gavn.

Om Sommeren maa Græsarealerne afhugges for Engtidsler, inden disse ka
ster Frø, thi ellers vil de formere sig.
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Nu og da kommer Stankelbenslarverne og gør Ulykker baade paa de unge 
og gamle Græsarealer. De gamle faar de sjældent Bugt med, men paa de unge 
gør de ofte rent Bord. Det var galt i 1935, 1936 og 1937, ja, endog saa galt, 
at der i 1937 maatte saas Giftklid (1000 kg Schweinfurtergrønt og 40 t Hvede
klid) paa 400 ha paa Opdrætningsarealet. Samme Aar blev der eftersaaet 300 
ha med Græsfrø. Der blev ophængt 2000 Stærekasser i Mosen, men Stærene 
vil ikke blive i Mosen. Paa de gamle Græsarealer kom Angrebet saa sent, at 
vi maatte saa Giftkliden, efter at Kreaturerne var kommet paa Fennerne. Det 
skulde efter Lærebøgerne være farligt. Vi prøvede først med en gammel Ko; 
den tog ingen Skade. Senere satte en rask Stud alle Anfægtelser til Side ved 
i et ubevogtet Øjeblik at fjerne nogle ordentlige Mundfulde af en Sæk med 
Giftklid. Studen slap fra Tyveriet med Livet i god Behold, men Efterfølgelse 
kan dog ikke anbefales.

Kartoflerne opbevares i frostfri Kartoffelhuse, og Læggematerialet 
plejes ved jævnlig Sortering. Der bruges torækkede Læggemaskiner. Under 
Væksten gennemføres en omhyggelig Kontrol, hvor virussyge Planter og Ind
blandinger bortluges ved, at 4 Mand gennemgaar 8 Rækker ad Gangen, og een 
Mand krydser „Bagvandet" som Kontrollør. Denne Lugning foretages 2 
à 3 Gange, for at Kartoflerne kan komme i Orden.

Hele Arealet sprøjtes med Bordeaux-Vædske imod Kartoffelskimmel, og hvis 
Væksten fortsætter for længe, dræbes Toppen ved Sprøjtning med Natrium- 
klorat.

Det er for den samlede Kultur af Betydning, at Grøfterne renses, og at Dræn
udløbene efterses, og det sker da ogsaa hvert Aar.

Hvad der bygges i Moserne.
Med Kultiveringen af Store Vildmose begyndte et omfattende Byg

geri, og dette er fortsat igennem Aarene og er endnu langt fra sin Afslutning.
Allerede i 1923 maatte man opføre Værkstedsskur i Mosen. Senere 

kom Gødningsskur og en Fræserlade til de store Traktorredskaber. 
I 1925 blev der bygget Boliger til Værkstedsf or manden og Formand P. Rolandsen. 
Efterhaanden blev Bygningerne til et helt Kompleks, som almindeligvis bliver 
kaldt Redskabshusene.

Mange Udvidelser har fundet Sted. Værkstedet er udvidet, og det samme 
gælder Gødningsskuret. Der er opført Spiselokaler for Arbejderne, og 
der er kommet et Gasværk til Fremstilling af Tørvekoks.

Paa samme Tid, som der blev bygget Boliger til Formanden, blev der rejst 
3 smukke Huse til Kreaturpasserne, et i Nærheden af Redskabs
husene, som ligger ved den østlige Indgang til Mosen, og 2 i den vestlige Side 
af Mosen ved Vildmosevejen.

I 1932—1934 blev de 10 Forpagtergaarde opført, og i 1935 havde 
man det store Byggeri af Centralgaarden og de 19 Staldgaarde,

169 



saaledes som det er skildret. I Vinteren 1935—1936 opførtes Administra
tionsbygningen Nord for Vildmosevejen i Krogen mellem denne og 
Mannemosevej. Den blev for en væsentlig Del opført af Rester fra det forud- 
gaaende Byggeri paa Opdrætningscentralen.

Paa Linie med Administrationsbygningen og med Benyttelse af samme Ind
kørsel ligger en Funktionærbygning, som er opført i 1939, og som 
i daglig Tale kaldes „Jomfruburet", fordi den bebos af kvindelige Kontorister. 
„Mos eb o" er bygget i 1940 paa den søndre Side af Vildmosevejen. Den 
bebos ogsaa af Vildmosetilsynets Medarbejdere. „Vildmosehjemmet" 
ligger lige overfor Administrationsbygningen paa Hjørnet af Vildmosevejen og 
Holtebakkevej. Det blev opført i 1941 for at give Bolig for Medarbejdere under 
Tørveudvalget. Beslutningen blev taget sent, og Bevillingen blev først givet 
ved Overgangen til April, men allerede den 1. Maj stod den lange Tilbygning 
færdig, den har 17 Sengesteder, og i Løbet af Sommeren kom det øvrige af 
Bygningen til. „Vildmosehjemmet" har Restaurationsbevilling og kan tage imod 
Vildmosetilsynets besøgende.

.. Til Brug for Tørveudvalgets Kontorpersonale er der i 1943 opført en Byg
ning ved Sandelsvejen ved Staldgaard Nr. 8. Den kan, hvis Tørve- 
produktionen gaar i Staa, laves til Beboelse for den Familie, der driver Gaar
den, eller til 2 Arbejderfamilier.

I Tilknytning til Staldgaardene blev der til Gaardene 1—8 ved Sandels
vejen i Sommeren 1941—42 opført 8 Kartoffelhuse, som hver for sig kan tage 
indtil 1500 Tdr. Kartofler til frostfri Opbevaring.

I Lille Vildmose blev der i 1937 til Brug for Arbejdsformand E. Rolandsen 
og Underformand Alfred Eskildsen købt 2 gode Boliger i Dokkedal. I 
1938 blev der opført et Hus til Assistent Jørgen Kongstad, og en moderne 
Værkstedsbygning blev opført i 1939.

I 1940 blev opført den første egentlige Bondegaard i Lille Vildmose, Nop
sagaarden, opkaldt efter dens Bygningsmaade.

Det kan ikke skjules, at der endnu er mange Bygningsønsker fremme. For
pagterne i Store Vildmose, Dansk Arbejdsmandsforbund og Vildmosetilsynet

Pensionatsbygningen (Vildmosehjemmet) 
i Store Vildmose.

Mælk til Mejeriet.
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Vildmose mejeriet. Den nye Skole i Dokkeclal, en Følge af Folkef orøgelsen.

ønsker, at der bygges Arbejderhuse ved Forpagterboligerne i Store Vildmose, 
saa snart Materiale kan skaffes. Indtil videre har man maattet nøjes med Træ
huse, der var opført til Sommerboliger for Kreaturpassere, der tog Sommerop
hold i Mosen af Hensyn til de græssende Malkekøer, men disse Huse er hverken 
rummelige eller varme nok at bo i om Vinteren.

A/S De danske Spritfabrikker paatænker at bygge et Hus ved den store 
Kartoffellade til Brug for et Par Arbejderfamilier, og indenfor Vildmosetilsynet 
har der i flere Aar været stærke Ønsker fremme om at faa opført Huse ved 
alle Opdrætningscentralens Staldgaarde. Arkitekt C. V. Heilesen har udarbej
det en Plan, saaledes at Husene, indtil en mulig Udstykning kan finde Sted, 
kan bruges af 2 Arbejderfamilier og derefter ved en lille Ændring indrettes 
som passende Beboelseshus i Forbindelse med Staldgaarden.

Der mangler en Skole til Brug for de opvoksende Børneflokke. De maa 
enten drage til Brønderslev eller til Brændskov Skole, der ligger 3—7 km 
fra Mosen.

Der er Brug for mange Bygninger i Mosen, mange kan faa Arbejde og Virk
somhed derude. Der er for Tiden mere Hjerterum end Husrum.

Værkstederne.
Med den anden Lanz-Fræser fulgte der en Maskinarbejder Clemens Woll- 

iarth fra Tyskland. Han havde flere Aars Erfaring i Brugen af disse Maskiner 
og var øvet i deres Reparation og Vedligeholdelse. Denne Mand blev den 
første Værkstedsformand, da Skuret blev opført i 1923, men først i 1924 efter 
Installation af Lys og Kraft kunde de indkøbte Værkstedsmaskiner — Bore
maskiner, Drejebænke m. m. — tages i Brug.

Med Opdyrkningen udviklede Værkstedet sig mere og mere. Der var 2—3 
Mand om Sommeren, og om Vinteren kom Kreaturpasserne til. Efter 1927, hvor 
flere Fræsere og Reservedele var samlet sammen fra Sønderjylland, Island og 
flere Steder, kom der 4—5 Mand i Gang med at ordne dem.

I 1937 overtog Vildmosetilsynet Mergelmateriel fra Hedeselskabet, Kultive
ringen af Bierstedarealerne blev paabegyndt, og Lille Vildmose kom til i 1937,
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Værksteder i Store og Lille Vildmose.

hvilket ogsaa lagde Beslag paa Værkstedet, men sin store Udvidelse fik det 
i 1939—40, da Tørveproduktionen blev taget op, og Tørvemaskiner og Trans
portmateriale for Alvor kom i Gang.

Nu maatte Værkstedet i 1942 ombygges og udvides. Det er i flere Hen
seender moderniseret, saaledes at det kan arbejde alsidigt med Reparationer 
af de mange forskellige Maskiner. Der arbejder nu indtil 20 Mand paa Værk
stedet.
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I Lille Vildmose blev der opført et Værksted i 1939, men her er der som Regel 
kun 3 Mand paa Værkstedet om Sommeren og 1—2 Mand mere om Vinteren.

Paa Centralgaarden i Store Vildmose havde man til at begynde med ikke 
Smed paa Stedet, men efterhaanden indrettede man sig med Esse og Værktøj, 
saaledes at 2 Smede kan arbejde med at holde Opdrætningscentralens Maskiner 
i Orden og give Hestene det nødvendige Beslag.

Værkstederne er nu forsynede med moderne Hjælpemidler som Drejebænke, 
Maskinhøvle, Boremaskiner, Autogensvejseværker, elektrisk Svejseværk, Kom
pressoranlæg for Trykluft, Olierensningsanlæg, Ladeapparater, Maskinsave,

Værkfører 
Poul Sorensen.

Værksteds fo rm and 
Louis Jensen.

Ventilslibemaskiner, Centrifugalstøber for Lejer, Ensrettere, Feltesser, Bænk- 
slibeapparater, Rundsav m. m.

Til at begynde med var der kun Formand Wollfarth paa Værkstedet som 
Formand og sagkyndig, men efterhaanden lærte Traktorførerne at reparere deres 
Maskiner, og Kreaturpasserne kom til om Vinteren for at ordne de Maskiner: 
Traktorer, Gødningsspredere, Vandpumper, Frøsaamaskiner m. m.,. som de havde 
med at gøre Foraar og Sommer.

Ledelsen laa i Store Vildmose hos Formand P. Rolandsen, der dirigerede 
Værkstedet og besørgede Indkøb af Materialer i Forbindelse med Vildmose
kontoret.

Clemens Wollfarth var Formand paa Værkstedet i Store Vildmose fra 
1923 til 1927, da han døde af Lungebetændelse. Han var en dygtig Mand, der gik 
stærkt op i sin Gerning. Han blev afløst af Ejnar Rolandsen fra 1927 til 1937, og 
efter dennes Forflyttelse til Lille Vildmose traadte Poul Sørensen til fra 1937 til 
1943, da han forfremmedes til Værkfører, og Maskinarbejder Louis Jensen, Brøn
derslev, blev derefter Værkstedsformand.

Poul Sørensen kom til Mosen i Foraaret 1924 som Kontrollør ved Mergel
kørslen. Han hjalp til med Nivellering, kom til at køre Traktor og Fræser i 
flere Aar og dermed ogsaa til at arbejde paa Værkstedet, som han senere 
blev tilknyttet. Poul Sørensen har megen teknisk Snille, er flittig, tjenstvillig 
og forekommende mod sine Medarbejdere.

Fra 1. Juli 1938 har Ingeniør V. Frederiksen, som er maskinuddannet, haft 
Tilsyn med samtlige Værksteder. Under de sidste Aars vanskelige Forhold er 
der stillet store Krav til Værkstederne. Det var langt lettere at klare Værk-
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Maskiner og Redskaber.

Tromling ved Hestekraft anvendtes til at be
gynde med. Nu bruges der Fræsertromle.

Motorslaam a skine er paa sin Plads paa Vild
mosernes store Slætarealer, hvor der skal 

sættes Kraft paa, naar Tiden er inde.

Fenneeftersyn fra traktordreven Vogn. Det er næ
sten ligesom Molboerne og Storken. Her havde den 

ene af Synsmændene dog daarlige Ben.

Motorslaamaskine drevet ved Torve
gas kan ogsaa klare Arbejdet om end 

ikke saa godt som med Alpha Gas.

Høvogne, bygget for Mosen. Transport af Benzin og Pigtraad.
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stedsarbejdet, da der var Benzin til Brug for Kraftmaskinerne, men da den slap 
op, maatte Traktorerne laves om til Gas og saa igen laves om et Par Gange 
til Generatordrift. Hver Gang var Arbejdet forceret, og Reparationer forekom 
i Massevis.

Mosens Folk er efterhaanden blevet Specialister i at reparere og ordne de 
Maskiner, som de har med at gøre. Det er saaledes betegnende, at man kalder 
Lokomotivførerne ind, naar Lokomotiverne skal have deres Eftersyn, men for
uden den faste Stab er der ansat 7—8 værkstedsuddannede Folk, og her er 
det ikke let at faa de mest kvalificerede. Det er ulige lettere for uddannede 
Maskinarbejdere at blive i Byerne end at tage Arbejde, hvor de skal køre 
milevidt til Arbejdspladsen.

De mekaniske Hjælpemidler.
Igennem 25 Aars Perioden er der efterhaanden samlet en omfattende Ma

skinpark.
Til Opdyrkningen er der 7 Lanz-Fræsere og 4 Holbæk-Fræsere. Til 

Trækkraft for Redskaberne er der efterhaanden anskaffet 26 Traktorer, deraf 
16 Fordson-Traktorer, 8 International-Traktorer og 2 Deutz-Traktorer.

Til Tromling af Arealerne, baade ved Opdyrkning og ogsaa ved 
Vedligeholdelse af Græstæppet, findes 2 store Cementtromler, der spændt paa 
de store Fræsere i Stedet for Fræseapparatet giver en 3,2 m bred Tromleflade, 
idet Cementblokken tager Mellemrummene mellem Hjulenes Bæreflader. Der 
er 2 smaa Cementtromler og 2 3-Leds Cambridge-Tromler.

Ved Opdyrkningen — og navnlig ved Omlægningen — bruges 6 Tal
lerkenharver, de fleste med flegnede Tallerkener. Der er 14 Engplove, deraf 
6 Dobbeltplove, 10 Gødningsspredere og en Frøsaamaskine.

Ved Merglingsarbejdet bruges en Gravemaskine. Af Tipvognsma
teriel er der 296 Tipvogne og 49,4 km Spor. Der er 20 Trolleyvogne og 8 Lo
komotiver, hvoraf 4 Damplokomotiver. Til Transport tjener endvidere 4 Last
biler med 2 Paahængsvogne samt 2 Varevogne.

Ved Vanding af Kreaturerne bruges 10 Kreaturvandingsvogne.
Ved Slæt og Høtilberedning bruges 10 Hesteslaamaskiner, 4 Traktor- 

slaamaskiner, 11 Høslæbere og 11 Høvendere. Der er 11 Hesteriver og en 
Traktorrive, og der er 25 Arbejdsvogne samt 2 Høtransportører.

Ved Bjærgning af Kornafgrøderne bruges 4 Traktor-Bindere. 
Der er 2 Tærskeværker med Halmpressere.

Til Brug ved Kartoffeldyrkningen er der 2 Kartoffellæggere, 5 
Dobbelt-Radrensere, 4 Vitriol-Spredere, 2 Kartoffeloptagere, 4 Kartoffelsorterere, 
deraf een med Motor. Endvidere findes der 3 Ajlespredere, 1 Vognvægt og 1 
transportabel Kreaturvægt samt 7 Brandsprøjter.
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Transport af Skinner og Sveller. En Del af Traktorerne.

Plöjning med Traktor. Spadeharvning.

Saaning af Vaarsæd. Kartoffellægning med Maskine.

De forste mekaniske Hjælpemidler.



Arbejdskraften.
Naar Vildmoserne besøges en stille Dag, er Veje, Grøfter, Hegn og Græs

gange Kendsgerninger, der synes tamme og ligetil, og som man slet ikke 
undrer sig over.

Det er hændt nu, efter at Opdyrkningen er færdig, og Vildmosen er græs
klædt, at besøgende har gjort Holdt ved Vildmosetilsynets Kontor og spurgt, 
om man ikke vilde vise dem Vej til Vildmosen, endskønt de stod midt i den; 
saaledes er Mosens oprindelige Karakter efterhaanden udslettet, men hvem 
der kom i den Tid, da nyt Land blev taget ind, hvor der gravedes Grøfter, 
drænedes, og hvor Merglen gravedes op, udkørtes, aftippedes og spredtes over 
6 ha med 60 Favne pr. Dag, saa vel nok Folk i Arbejde paa Hverdage. Eller 
kom nu i Tørvesæsonen, hvor Maskinerne gaar, og hvor Tørvene skal røjles*),

Kredsformand 
Thorvald Ander
sen, B rond er slev.

Afdelingsformand
Aa. Björn Jacob

sen, Aabybro.

Kredsformand 
Marinas Wam
men, Vaarst.

Afdelingsformand 
Marinus Svend
sen, Tylstrup.

Afdelingsformand 
Kjeld Nielsen, 

Mou.

rejses, stakkes og læsses for at køres bort til Forbrugerne eller til Jernbane
stationen, og hvor Mænd og Kvinder strømmer til i Hundredtal fra alle Sider 
paa Cykle, Lastbil og Tipvognstog, da er der Liv og Virksomhed i Mosen. 
Kom ved Efteraarstid, naar Tørvesæsonen er forbi, men hvor Kartoflerne paa 
over 200 ha skal tages op, da er der ogsaa Brug for mange flittige. Hænder. 
Langt er der i Reglen til Arbejdspladserne, thi Arbejderne kommer fra de om
liggende Byer: Tylstrup, Aabybro og Brønderslev, som ligger et godt Stykke 
fra Vildmosen.

Gennemgaaende har det været et svært Arbejde, der er præsteret, hvad 
enten det nu var Grøften, der skulde graves, eller Fylden kastes 2—6 m ud 
paa Agrene. Ofte var det ikke alene svært, men ubehageligt, fordi Arbejdet 
var fugtigt og beskidt, enten det nu var Grøftearbejde eller Arbejde med at 
flytte Skinnestykkerne fra Streng til Streng ved Mergelkørsel. Det var dog 
trods alt et Præcisionsarbejde, der skulde udføres. Grøfterne skulde staa med 
lige Sider, Vejene helst som de var høvlede, og Hegnene i snorlige Rækker. 
Det er de lige Linier, der behersker Mosen. Men Arbejdet véelger sine Folk. 
Den, der ikke havde Kræfter til at følge med, faldt ofte fra, og tilbage blev en 
trænet Arbejdshær, der holdt ud gennem Aarene og kom til at holde af Mosen.

•) røjle vil sige at lægge de halvtørre Tørv i en Streng pænt oven paa hinanden i et 
Par Lag til yderligere Tørring.
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Der er maaske ikke nogen, der i højere Grad end de gamle Arbejdere glæder 
sig over de Resultater, der er naaet ved Kultiveringen.

Men selv under den almindelige Drift er det ikke nogen lille Gerning, der 
skal præsteres, naar 20—30 000 Sække Kunstgødning aarligt skal fordeles over 
Moserne, og naar 2000 Læs Hø skal slaas, stakkes og bjærges, og en dobbelt 
saa stor Ensilagemængde skal ensileres. Det er heller ikke Smaating, at ca. 
7000 Kreaturer i Store Vildmose og 3000 i Lille Vildmose skal vandes og tilses, 
og at flere Tusinde Kreaturer skal passes paa Opdrætningscentralen, her maa 
ikke alene Arbejde til, men ogsaa helst forstaaende Hjælpsomhed.

Da Konsulent M. K. Kristensen overtog Arbejdet efter Forstander L. P. Ja
cobsen i 1934 og havde tilset Virksomheden i Store Vildmose flere Gange,

I Arbejdsforhandlingerne 1943 
deltog Repræsentanter for Dansk 
Arbejds mands forbund s stedlige 
Afdelinger, Hovedkontoret i Kø
benhavn og for Vildmosetilsynet,

udtalte han til Formand P. Rolandsen sin Forundring over, at han aldrig saa 
en Arbejder i Hvilestilling udenfor Maaltiderne, dette var noget særligt, syn
tes han. P. Rolandsen sagde: „Jeg ved ikke hvorfor. Arbejderne sætter Pris paa 
deres Arbejde. Jeg er til Stede, naar vi sætter nye Arbejder i Gang, og naar 
de først er kommet i Gang, gaar Arbejdet i samme Bane med samme Fart, 
enten jeg er til Stede eller ikke".

Der er Grund til at tro, det har været til gensidig Tilfredshed baade for 
dem, der har udført Arbejdet, og dem, der har skaffet Midlerne til Igang
sættelsen.

Opdyrkningen af Vildmoserne blev ikke alene Teknikkens Triumf, men 
ogsaa et Resultat af mange flittige Hænders Arbejde og af samarbejdende, 
opbyggende Kræfters trofaste Virke.

Vildmosetilsynets Kontor.
Vildmosetilsynet er en Institution, der er skabt efter Statens Jordlovsudvalgs 

Overtagelse af Store Vildmose i 1935. Kontoret er beliggende i Vejkrydset af 
Vildmosevejen og Mannemosevejen, norden for Vildmosevejen og østen for 
Mannemosevejen, vis-a-vis Forstander Jacobsens Mindesten.
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Naturligvis var der ogsaa en Slags Kontor før den Tid. I Vildmosekommis
sionens Dage var Adressen: Forpagter Chr. Sonne, Dronning Louisesvej 4, Char- 
lottenlund. Alle officielle Breve gik til Formandens Underskrift, men For
stander L. P. Jacobsen, som var den daglige Administrator, havde ogsaa en 
stor Korrespondance.

Kommissionens Regnskab og Korrespondance med Indkaldelse til Møder sor
terede dog fra først af under Vildmosekommissionens Sekretær, Jul. Rasmussen, 
Vorbasse. Han var dengang Assistent under Hedeselskabets tørvetekniske Af
deling. Det var først, da han trak sig tilbage i 1925, at Inspektør Johs. Knudsen

Administrationsbygningen i Store Vildmose 19U.

blev ansat som fast Medhjælper for Forstander L. P. Jacobsen, og nu var det 
Knudsen, der tog sig af Regnskab, Referater af Møder, Korrespondance og dens 
Registrering, Udarbejdelse af Oversigter til Oplysning for Kommissionen og 
meget andet.

Efter Forstander Jacobsens Død i 1934 blev Johs. Knudsen Konsulent M. K. 
Kristensens nærmeste Medhjælper i Arbejdet, og Kontoret blev derefter delt 
mellem Forsøgsstationen i Tylstrup og et Par Værelser paa Vildmosekommis
sionens første Gaard (Forsøgsgaarden, en af Forpagtergaardene), hvor man 
holdt til, indtil det nuværende Kontor traadte i Virksomhed i 1936.

Vildmosetilsynet og dets Kontor har efterhaanden faaet mange Opgaver. 
Herfra holdes hele Arbejdsmekanikken i Gang, Arbéjdsformændene faar deres 
Penge til de ugentlige Udbetalinger paa Arbejdspladsen, og fra dem modtager 
Kontoret omgaaende de behørige Opgørelser med Bilag for Udbetalingerne, 
og ganske det samme gælder de Gaarde, der er placeret paa Moserne og i
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Limfjordsomraaderne, og som virker under Vildmosetilsynet. Fra Kontoret ind
hentes Tilbud paa Materialer, afsluttes Handler, betales Regninger, som er 
foranlediget af Kontoret eller efter Anvisning af de Arbejdsledere, der har 
fremkaldt Udgifterne. Herfra sker Udleje af Mosearealerne, oprettes Forpagt
ningskontrakter, ordnes Tegning og Køb af Kvier i Forhandling med Ledelsen 
af Opdrætningscentralen, og herfra føres den Korrespondance, der er nød-

Mathilde 
Andersen.

Bogholder O. 
Wiilff Christensen.

Karen 
Skov Andersen.

Ellen
Christensen.

Bodil
Christensen.

Sigrid 
Andersen.

Enid
Andersen.

Edel
Mortensen.

Aase
Andersson.

Helene 
Hansen.

Else 
Sorensen.

vendig, samt opkræves Indleje for saavel Dyr paa Opdræt
ningscentralen som paa Græsarealer, der er udlejet.

Kontoret staar daglig i Vekselvirkning med de forskellige 
Virksomheder. Det er Arbejdsledelsen paa Gaardene, der har 
det daglige Ansvar, men det er Vildmosetilsynet, der holder 
Føling med, hvad der sker, og som danner Mellemled for de 
Bevillinger og Bemyndigelser, der skal indhentes fra Vild
moseudvalget og dettes Overmyndigheder.

Vildmosetilsynet er Mellemled mellem de private og 
offentlige Institutioner, der har Interesse i Mosearbejdet og

Jordlovsudvalget. Her holder Vildmoseudvalget Møder, hvor Vildmosetilsynet 
forelægger sine Resultater af Administrationsarbejdet og faar de fornødne 
Bevillinger til at føre Sagerne videre. Herfra udarbejdes Referater af Møder, 
Erklæringer til Forespørgsler fra Jordlovsudvalget, Indberetninger med Regn
skabet og Oplysninger fra Virksomhederne.

„Kontoret" (Vildmosetilsynet) er kommet til at spille en Rolle i Mosearbejdet
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som Centrum for de korresponderende Interesser, enten Henvendelse sker 
skriftligt eller personligt.

Enhver Sag bliver oplyst saa godt, som det er muligt efter dens Natur. 
Enhver Klage bliver undersøgt og behandlet saa hensynsfuldt, som det efter 
Omstændighederne og de raadende Vedtægter er muligt.

Kontoret har efterhaanden faaet et stort Personale. I 1936 rykkede den 
første kvindelige Kontorassistent, Frk. Mathilde Andersen, Brønderslev, ind paa 
den nye Administrationsbygning, og nu blev Johs. Knudsen i nogen Grad af
lastet og M. K. Kristensen stærkt hjulpet i sit Arbejde, thi Mathilde Andersen 
kunde mestre baade Bogholderiet og Sekretærarbejdet.

Da hun i 1938 giftede sig med Forpagter Niels Abildgaard, Vildmosen, blev 
hun afløst paa Kontoret af Frk. Karen Skov Andersen, Vraa, og samme Aar blev 
ogsaa Bogholder O. Wulff Christensen, Tylstrup, ansat. Dermed var man saa vidt, 
at der efter Revisionens Fordring kunde foretages en Deling af Kontorarbejdet, 
saaledes at Wulff Christensen fik Bogholderiet og Karen Skov Andersen Kassen 
samt Korrespondancen.

Senere er Bogholderiafdelingen blevet stærkt forøget. Inspektør Johs. Knudsen 
har Tilsynet med saavel Kassen som Regnskabet, men det er Wulff Christensen, 
der fremdeles mestrer Bogholderiet med dets mangfoldige, daglige Krav. Han 
har i Aarenes Løb haft Hjælp af forskellige Assistenter. Midlertidigt hjalp Frk. 
Bodil Christensen, Skanderborg, i Vinteren 1939—40, og fra April 1941 har 
Frk. Else Sørensen, Vildmosen, været Hjælper.

Kassen gik over til Frk. Ellen Christensen, Vraa, og senere til Frk. Sigrid 
Andersen, Nibe, der var Kassererske fra 1. Februar 1940 til 1. December 1942, 
og derefter har Posten været betjent af Frk. Helene Hansen, Aalborg.

Ved Korrespondancen og Sekretærarbejdet medvirkede Mathilde Andersen 
til at begynde med, senere Karen Skov Andersen, midlertidigt ogsaa Ellen 
Christensen og Sigrid Andersen, og fra 1. Januar 1942 overtog Frk. Enid An
dersen, Hjørring, Korrespondancen og Sekretærarbejdet.

I Foraaret 1940 blev Frk. Edel Mortensen, Brønderslev, ansat til at føre 
Værkstedsregnskabet og Maskinregnskabet. Hun blev under sit Ophold gift med 
Kontorassistent ved Tørveudvalget Svend Roland Pedersen, og hun forlod den 
15. Juni 1944 sin Plads for at følge sin Mand til Aarhus. Hun blev afløst af 
Frk. Aase Andersson, Bagterp ved Hjørring.

Til at begynde med forsøgte Vildmosetilsynet at hverve Kontorassistenter 
fra fjernere liggende Egne, men det gik ikke. Efter Besøg i Vildmosen be
takkede man sig. Nu har Tilsynet slaaet sig paa nærboende, faglig Hjælp, og 
det er gaaet godt, thi ogsaa Kontormedhjælperne holder af deres Arbejde, 
og trods de Vanskeligheder, der er ved at overvinde Afstanden til og fra 
Mosen, og trods det, at Opholdet i Mosen ingenlunde er billigere end uden
for denne, er Kontorfunktionerne foregaaet paa bedste Maade, fordi Med
hjælperne er blevet i deres Pladser tilstrækkeligt længe.
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Arbejdsformand 
P. Rolandsen.

Arbejdsformand Arbejdsformand Vnderf ormand
Ejnar Rolandsen. P. Jensen. Alfred Eskildsen.

Den daglige Ledelse af Arbejdet.
Naar Arbejdsforholdene har været saa gode paa Store Vildmose, som det 

her er skildret, skyldes det i væsentlig Grad Formand P. Rolandsens gode 
Lederevner.

Han var en trænet Arbejdsleder, da han fra Hedeselskabet og fra Tørve- 
kørsel paa Banen fra Vildmosen til Tylstrup kom til Statens Grundforbedrings
væsen som Arbejdsleder ved det første Grøftearbejde i Mosen. Ved Grund
forbedringsvæsenets Ophør overgik han til Vildmosekommissionen og senere til 
Vildmosetilsynet. Han var med til de første, haarde Tag i Mosen, hvor Ar
bejdsformanden maatte gaa i Spidsen paa den vandfyldte Mose, naar Grøfterne 
skulde udstikkes, Mosen planeres og Fræserne bjærges op, hvor de var kørt i 
Bløde.

Han har udpræget Organisationstalent. Det var ham en Fryd at iscenesætte 
Arbejdet og faa det til at glide. Han var rigtigt i sit Es i 1935, da han diri
gerede Bygningsmateriellet fra Landingspladsen ved Redskabshusene ad Spor
banen til de 20 Arbejdspladser, hvor der byggedes. Han var i Aande Dag og Nat 
for at faa det til at gaa. Undertiden kan man maaske nære en stille Tvivl om, 
at et eller andet Arbejde kunde have været sat i Gang og gennemført mere 
simpelt og med et mindre Antal Arbejdskræfter, men Arbejdsresultatet er i 
Reglen fortræffeligt, Arbejdet er færdigt til Tiden og altid præcist udført.

Han har gaaet mange Kilometer dagligt under Mosearbejdet for at kontrol
lere, opmaale og beregne de Akkorder, der skulde betales Ugen igennem. Han 
krævede dygtigt Arbejde af sine Folk, men han gik ogsaa altid ind for, at de 
dygtige Folk skulde tjene en god Dagløn.

Hans Søn, Ejnar Rolandsen, Dokkedal, er groet op ved Kultiveringsarbej
derne i Store Vildmose. Han fik tidligt Ansættelse paa Værkstedet, hvor han 
efterhaanden blev Værkstedsformand. Hvis Faderen var forhindret ved Syg
dom e. L, kunde E. Rolandsen supplere ham, da han var kendt med Arbejdet, 
og det var derfor ganske naturligt, at han overtog Formandsarbejdet i Lille 
Vildmose, da man i 1937 begyndte Kultiveringen. Valget var rigtigt. Med Hen
syn til Opfattelse af, hvordan ethvert Arbejde skal udføres, og den Omhu, der 
skal præsteres, har han taget ved Lære af Erfaringerne fra sin Ungdom i
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Store Vildmose. Arbejdet i Lille Vildmose skal efter hans Ønske — om det er 
muligt — helst løses endnu bedre end i Store Vildmose. Han har udpræget 
Sans for at faa udført Arbejdet pertentligt og godt, men ogsaa billigt. Med 
Hensyn til Arbejdsledelse er han i bedste Overensstemmelse med Vildmose
tilsynet.

Underformand Alfred Eskildsen, Dokkedal, arbejdede først i Store Vildmose, 
men rejste derefter med E. Rolandsen til Dokkedal, da Opdyrkningen af Lille 
Vildmose begyndte. Som Arbejder og Sjakformand fortjener han at nævnes 
blandt de bedste. Der er næsten ingen Ende paa, hvad Eskildsen kan faa til 
Side, naar der er Arbejde nok at gøre. Han tager selv det haardeste Tag og 
faar Sving i Hjulene, saaledes at Arbejdet glider godt, hvor han er med.

Formand P. Jensen er født i Tjele ved Viborg i 1880. Han har som For
mand ved Mergelforetagender hjulpet Hedeselskabet i 30 Aar. Han kom den 
1. April 1938 til Vildmosetilsynet og har siden staaet for Mergelgravningen 
og Udkørselen paa Bierstedarealerne, og hvad der er merglet i Lille Vildmose. 
P. Jensen er en erfaren og rolig Arbejdsleder, som har klaret de Opgaver, 
der har været henlagt under ham.

Køb og Salg af Vildmosearealer.
Der er i Aarenes Løb baade købt og solgt en Del Arealer. Det er allerede 

nævnt, at Staten den 11. Marts 1921 overtog 2800 ha Vildmoseareal fra Birkelse 
Gods eller den midterste Kerne af Store Vildmose. Syd for det Areal laa Mose- 
skifter fra Biersted og Nørhalne Ejerlag. Arealerne fra Biersted straalede ud fra 
Byen, hvor de var bredest, og samlede sig i en Spids mod 
Mosens Kerne. De var 3—4 km lange og kun nogle faa 
Meter brede i Spidsen. Nørhalne Moselodder havde en mere 
regelmæssig Form. De afrundede Arealet mod Øst. Samt
lige Lodder var fordelt paa 87 Ejere, men mange havde 
faaet ny Ejere i Tidens Løb. Mange vidste slet ikke, hvor 
deres Lod laa. Enkelte var endog givet bort som Daabs- 
presenter.

I 1934 var der Stemning for Salg af disse Moselodder til
Staten, men Vildmosekommissionen maatte svare, at før der Nørhalne.

Jens Præstegaard, 
Biersted.

Chr. P. Pedersen, 
Biersted.

Chr. Jensen Kusk, 
Biersted.

Peder Aaen, 
Nørhalne.

Morten Stenkær, 
Nørhalne.
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var nedsat et Udvalg, som havde Ret til at forhandle paa Ejernes Vegne, 
kunde Vildmosekommissionen ikke tage sig af Sagen.

Saa blev der nedsat et Udvalg bestaaende af: Gaardejerne J. Præstegaard, 
Biersted, Chr. Jensen Kusk, Biersted, Chr. P. Pedersen, Biersted, Laurits Jensen, 
Nørhalne, Peder Aaen, Nørhalne, og Morten Stenkær, Nørhalne, og allerede 
i 1935 havde Udvalget et Møde med Vildmosekommissionen. Senere fortsattes 
Forhandlingerne med Statens Jordlovsudvalg, som da havde overtaget Vild
mosen, og Resultatet blev, at Staten den 1. April 1936 overtog 900 ha Mose- 
areal af det paagældende Omraade.

Af de saaledes erhvervede............................................................................... 3700 ha
er der pr. 1. Januar 1937 til Østasiatisk Kompagni (0. K.) til
en Tørvestrøelsesfabrik solgt........................................................... 200 ha
Endvidere er der den 1 April 1940 til Tørveproduktion over
draget til Dansk Andels Cementfabrik........................................... 132 „ 332 „

Det tilbageværende Statsareal i Store Vildmose er pr. 1. August 1944 . . 3368 ha

For at afhjælpe Arbejdsløsheden, men ogsaa for at skaffe Græsarealer til 
Udleje havde man fra mange Sider ønsket, at der blev optaget en lignende Op
dyrkningsvirksomhed i Lille Vildmose som i Store Vildmose, men det var først 
i 1936, at der aabnede sig Mulighed for Køb af Arealer her. Forhandling blev 
indledt mellem Lindenborg Gods og Statens Jordlovsudvalg med det Resultat, at 
der købtes et Areal paa 2100 ha eller hele den nordlige Del af Lille Vildmose med 
Lillesø, Birkesø, Møllesø samt Hedestederne, 4 Forpagtergaarde, og Vildmose
gaarden, som ogsaa da var forpagtet ud, ialt............................................... 3100 ha
Senere er tilkøbt omliggende Sandjordsarealer, saaledes at der ved 
Hjælp af disse og de udtørrede Søer, som ogsaa bestaar af Mineraljord, 
kan ordnes en Udstykning af Landbrug med 15 ha, hvoraf 5 ha Mineral
jord og 10 ha Mosejord. De tilkøbte Arealer er........................................... 131 „

Ialt .... 3231 ha

Til Gengæld er der gentagne Gange solgt Arealer til A/S 
Portland-Cement-Fabrik, Aalborg, som allerede, da Købet af 
Mosen fandt Sted, havde en omfattende Tørveproduktion i den 
nordvestlige Del af Lille Vildmose. Portland-Cement-Fabrik 
købte af Statsarealet:
pr. 1. April 1937 .................................................................................. 61 ha
pr. 1. April 1940 .................................................................................. 270 „ '
pr. 1. August 1943 ............................................................................... 268 „
Høstemark Hovedgaard har pr. 1. April 1938 købt .............. 66 „
Ialt er der bortsolgt ........................................................................................... 665 ha

Tilbage er.............................................................................................................. 2566 ha
hvoraf 466 ha er Sandareal og 2100 ha Mose.
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Sideløbende Virksomheder

Statens Jordlovsudvalgs Tørveproduktion i Vildmoserne.
Ved Krigens Udbrud i September 1939 fik Vildmosernes græsklædte Flader 

en ny Interesse, der dog ikke blev ved Græsset alene, man søgte ned under 
Rødderne til den gemte, men ikke glemte Brændselsreserve, der havde dannet 
Grobund for udsøgte Kulturgræsser. Her var der ved Kultiveringsarbejdet 
skabt Mulighed for en Tørveproduktion, der kunde faa Betydning i den af 
alle ventede brændselsknappe Tid.

Det af Landbrugsministeriet nedsatte Brændselsnævn havde da ogsaa straks 
Opmærksomheden henvendt paa disse mægtige Arealer, der rummede saa be
tydelige Brændselsreserver, og i Oktober 1939 blev der foretaget en Besig
tigelse af Moserne, der resulterede i, at man anmodede „Det danske Hedesel
skab" om at foretage en Undersøgelse af Jordlovsudvalgets Arealer i Lille 
Vildmose med Tørveproduktion for Øje; denne Undersøgelse skulde sammen 
med de af Ingeniør Fox Maule i 1918 foretagne Undersøgelser i Store Vildmose 
danne Grundlag for Tilrettelægningen af en Tørveproduktion.

Arbejdet blev straks paabegyndt, og det blev overladt til Direktør J. Jør
gensen, A/S Kaas Briketter, paa Grundlag af de fremkomne Oplysninger at 
foretage en Projektering af de nødvendige Anlæg.

Maskiner og Metoder.
Efter de fremkomne Oplysninger blev i Store Vildmose et Areal paa 260 ha 

begrænset af Bierstedvejen, Helledyvejen, Holtebakkevejen og Andelscement
fabrikkens Arealer udset til Brug for Tørveproduktionen. Arealet var opdelt i 
14 ca. 2 km lange Fenner i Retning Øst—Vest og gav Mulighed for en god 
Udnyttelse af Tørælteværker, idet der her var gode, lige Gravebaner og en 
Tørvemasse, der i Kvalitet, Mængde og Dybde skulde være egnet til dette 
Formaal.

I Lille Vildmose blev Dokkedalfennerne og de Østre Toftefenner udset til 
Tørveproduktion. Disse Arealer var ikke græsklædte, og Dræning havde ikke 
fundet Sted, idet det ikke af Kultiveringshensyn havde været nødvendigt at 
foretage Afvanding udover Udgrøftningen. Da Arealerne nu skulde anvendes 
til Læggeplads, blev det nødvendigt at foretage en Dræning.

Ved Valget af Arealer maatte der tages Hensyn til, hvad der paa dette 
Tidspunkt og indenfor den givne Tidsfrist kunde fremskaffes af egnet Ma-
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Fremstilling af Pressetørv.

Opgravning af Torvemassen. Torvemassen er færdigbehandlet.

Tørven bringes paa Wirer til Læggepladsen. Torvene rejses.

Tørvene anbringes i Skruer. Tørvene sat i Skruer.



teriel, og her var man standset ved de af A/S Pedershaab Maskinfabrik, Brøn
derslev, fremstillede P. M. Senior Tørælteværker, der var bygget 
med Elevator for Transport af Tørvemasse fra Grav til Ælter og med Tovbane- 
Transportør for de færdige Tørv fra Maskine til Læggeplads. Tørælteværket 
arbejder med Tørvemassen, som den forekommer i naturlig Tilstand med et 
Vandindhold af 88—94 pCt. Maskinen betjenes af et Arbejdshold paa 12 Mand, 
heraf 1 Mand til Afrømning af Toplaget, 4 Mand til Opgravning af Raamassen, 
3 Mand til Betjening af Tørvebraadderne, 3 Mand til Udlægning af Tørvene 
paa Læggepladsen samt en Motorpasser, der samtidig virker som Holdformand. 
Maskinens Kapacitet var 2—2,4 t Tørv pr. Maskintime, hvilket ved Kørsel i 
2-skiftet Vagt og med en sæsonmæssig Køretid paa ca. 1600 Timer skulde give 
en Produktion paa ca. 3200—4000 t Tørv.

Efter en Besigtigelse af Tørælteværkerne under en Prøvekørsel i Brønderslev 
den 8. April 1940 blev der afgivet en Ordre paa 20 Værker, hvoraf 12 skulde 
arbejde i Store Vildmose og 8 i Lille Vildmose.

Værkerne svarede dog ikke til de stillede Forventninger. Ælteren var ikke 
i Stand til at behandle Tørvemassen effektivt. Forudsætningen for Maskinens 
Brugbarhed var, at den løse Sphagnum skulde sammenæltes med de nedre 
mere velformuldede Tørvedannelser, hvilket imidlertid ikke kunde gennem
føres med denne Maskine, hvorfor det blev nødvendigt at afrømme indtil 70 cm 
af Toplaget. Endvidere var det til Ælteren anvendte Materiale af en saadan 
Kvalitet, at Værkerne efter 3 Sæsoners Arbejde maatte betragtes som opslidte, 
hvorfor man i Sommeren 1942 udførte et Forsøg med et Tørælteværk bygget 
paa Pedershaab Maskinfabrik efter den svenske Åkermann-Kørner 
Presser. Værket er uden Forælter, men udført med en meget svær, staal- 
støbt Ælter; Værket viste sig egnet for Tørvemassen i Vildmosen, hvorfor alle 
de gamle P. M. Senior Pressere blev udskiftet og 7 af dem ombygget efter 
ovennævnte Princip. Denne Maskine kræver et Arbejdshold paa 16 Mand for
delt med 1 Mand til Afrømning, 6 Mand til Opgravning, 4 Mand til Betjening 
af Braadderne, 4 Mand til Udlægning samt Motorpasseren. Maskinens Produk
tionsevne er ca. 3,2 t pr. Maskintime, og med samme Køretid som førnævnt 
svarer det til en aarlig Produktion paa ca. 5200 t.

T ørringsarbejder.
Paa Grund af de fugtige Bundforhold og de særlige Transportforhold, der 

vil blive omtalt i det følgende Afsnit, var det nødvendigt, at de Arbejder eller 
Arbejdsprocesser, der skulde foretages for Tørvenes Tørring, var saa effektive 
som muligt, saaledes at der var Sikkerhed for, at Tørvene kunde fjernes i 
samme Rækkefølge, som de var produceret. Alle Tørvene bliver kantrejst og 
efter en Tørringstid paa 10—14 Dage lagt op i hule Skruer i Bikubeform, hvor
fra de efter en Tørringstid paa 2—3 Uger er færdige til Salg.

Transportproblemer.
Mosens bløde Overflade umuliggør Brugen af almindelige Transportappa-
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rater som Hestevogne og Lastbiler til Borttransport af Tørvene. Endvidere maatte 
det anses for umuligt at fremskaffe det nødvendige Antal af disse Transport
midler, da det drejede sig om en Transport af indtil 500 t daglig. Der blev 
derfor udlagt ca. 19 km Hovedspor parallelt med Gravebanerne og ca. 100 m 
flytteligt Læssespor vinkelret paa Hovedsporene. Endvidere blev der anlagt 
en 7 km lang Tipvognsbane fra Store Vildmose til Tylstrup Station med Under
føring under Statsbanen og med Læsserampe paa Stationsarealet, saaledes at 
Tørvene fra de læssede Tipvogne kunde aftippes og indlades i Jernbanevogne 
indrangeret paa Sidespor.

Dette Transportsystem havde næppe kunnet gennemføres, hvis det for
nødne Materiel ikke havde foreligget fra Vildmosetilsynets Mergelarbejde.

Det rullende Materiel omfatter 3 Damplokomotiver, 7 Motorlokomotiver og 
ca. 300 Tipvogne. De tunge Damplokomotiver sørger for Transporten fra Mosen 
til Jernbanestationen, og de lettere Motorlokomotiver foretager Udtrækningen 
af Vognene inde fra Læggepladsen.

Drivkraftproblemer.
Som Trækkraft for de først indkøbte Tørveælteværker blev der indkøbt 

18 Stk. „Bur Wain" Autodieselmotorer og 2 Stk. Deutz Dieselmotorer.
Disse Motorer arbejdede ganske fortrinligt, men havde den Ulempe, at de 

skulde betjenes af en motorkyndig Mand, og desuden var det fornødne 
Brændstof, Solarolie, en Importvare, hvis Fremskaffelse blev saa vanskelig, 
at det i 1942 blev nødvendigt at elektrificere Driften, hvilket betød en meget 
stor økonomisk Belastning af Produktionen, men tillige en Forbedring i Drifts
formen, der herved blev gjort enklere, mere sikker og let at betjene.

Anlægget omfattede 8 km Højspændingsledning, 16 km Lavspændingsledning 
og 16 Transformatorstationer fordelt over Arealet med 2 gennemgaaende Høj
spændingslinier paa tværs af Gravebanen med Tilslutning til Transformator
stationerne, hvorfra Lavspændingsledningerne udgaar som Tænderne paa en 
dobbelttandet Redekam.

Naturgas.
Men Elektrificeringen løste ikke alle Drivkraftproblemer. Brændstof til Lo

komotiverne skulde ogsaa fremskaffes, og Naturgassen blev forsøgt og vir
kede fortrinligt, men Leverancerne var underkastede ret store Variationer, og 
det var ikke altid, at tilstrækkelig Naturgas kunde fremskaffes. Det blev nød
vendigt at gaa over til Generatordrift, men her maatte Trægasgeneratorerne 
udelukkes, da Fremskaffelse af det nødvendige Træ ikke var mulig, og det 
blev derfor bestemt at anvende Tørvekoksgeneratorer, og efter en Del Forsøg, 
der viste Generatorernes Brugbarhed, blev der til Fremskaffelse af det nødven
dige Brændstof bygget et Tørveforkoksningsanlæg med en Kapacitet 
paa 300—400 t Koks aarligt svarende til det dobbelte af det aarlige Forbrug.

Anlægget bestaar af 4 lukkede Retorter med et Rumfang paa 2 m3. Den ud
vundne Gas anvendes til Opvarmning af Retorterne, efter at Tjæren er udskilt.
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Sammenkørsel af Tørv.

Torvene transporteres fra Produktionsstedet.Torvene læsses paa Læggepladsen.

Der rangeres inecl Torvevognene til Brovægten. Torvene kores til Vinterstak.

Der sættes Vinterstakke. Vinterstakken færdig.



Udvidelse af Produktionen.
Efter Indstilling fra Landbrugsministeriet blev der i Efteraaret 1942 indledet 

en Undersøgelse for at bestemme Mulighederne for en eventuel Udvidelse af 
Tørveproduktionerne i Store og Lille Vildmose til Afhjælpning af de stadigt 
vanskeligere Forhold for Brændselsforsyningerne.

En Udvidelse af Pressetørvsproduktionen i Store Vildmose var ikke mulig, 
da der ikke kunde skaffes velegnede Læggepladser i Tilknytning til brugbar 
Tørvemasse, og der blev derfor stillet Forslag om at anskaffe et Hydropeat- 
anlæg i Lighed med det Anlæg, der arbejdede paa Kaas Briketfabrik, idet der 
langs Lindholm Aa fandtes velegnede Arealer til Læggeplads. Tørvemassen 
var anvendelig, men af en Del lettere og mindre formuldet Karakter end i 
Lundergaard Mose.

Forslaget blev godkendt, og de nødvendige Maskiner til et saakaldt Hy- 
dropeatanlæg bestaaende af Højtrykspumpe, Slamsluger og 3 Slampum
per blev givet i Ordre og var klar til Prøvekørsel den 15. Maj 1943.

En af Vanskelighederne ved dette Projekt var Fremskaffelse af flere km 
Rørledning for Slam. Pladejernsrør kunde ikke fremskaffes, men fra Firmaet 
Højgaard og Schultz, København, fremkom der Tilbud paa 1800 m Buna-Rør, 
der ellers var bestemt til Varmtvandsledninger i Reykjavik. Tilbudet blev 
accepteret, og som Supplement blev der indkøbt 1200 m Tubusrør. Hermed var 
den sidste Hindring forceret, og Anlægget blev som nævnt sat i Drift i Maj 1943.

Til Brug som Læggeplads blev indkøbt 2 Landejendomme, Aagaard, Matr. 
Nr. 1 bs, Vraa Hovedgaard og Søndergaard, Matr. Nr. 108 c, m. fl., med et Til
liggende af henholdsvis 16,6 ha og 22,0 ha, hvoraf 24 ha kunde anvendes til 
Læggeplads. Der blev fra tilstødende Ejendomme lejet et Areal paa ialt 49 ha, 
saaledes at det samlede Areal til Læggeplads udgør 73 ha. Bygningerne paa 
de tilkøbte Ejendomme blev indrettet til Beboelse for Formænd og faste Ar
bejdere ved Anlægget samt til Stalde og Lagerbygninger.

Anlæggets Virkemaade.
En Højtrykscentrifugalpumpe sender Vand med 12 Atm. Tryk til 2 Sprøjterør, 

der er monteret paa Slæder. Manden, der betjener Sprøjten, kan paa Grund 
af det høje Vandtryk med Vandstraalen skære Tørvemassen op i Skiver, som 
om man trak en stor Kniv igennem Massen, og naar Massen er løsnet, op
stemmes den med Vandstraalen, saaledes at den som en letflydende Slam løber 
hen til Slamsugeren, der er en kombineret Ælter og Centrifugalpumpe, idet 
nogle roterende Knive findeler Slammen, før den suges ind i Centrifugalpumpen 
og trykkes gennem en Rørledning til et Slambassin. Herfra trykker Slam
pumper den færdige Slam ud paa Læggearealerne, der bestaar af 19 m brede 
Agre begrænset af 30 cm høje Diger, der hindrer Slammen i at løbe i de langs 
Digerne gaaende Afvandingsgrøfter.

Halvdelen af Vandet søger straks ud til Afvandingsgrøften, medens Resten 
maa fordampe.
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Tørvekoksfabrik i Store Vildmose.

Ovne i Koksværket.

Tjæreseparationsanlægget.Koksværket.

Torvekoksene sorteres og afvejes i 
Sække à 10 kg.

En Forbruger forsyner Generatoren 
med Tørvekoks.



Fremstilling af HydropeatsTørv.

Tørvemassen sprøjtes los.Tørvemassen ud slemmes ved Vandstraale paa
12 Atm. Tryk.

Flyder i Slambassinet viser Beholdningen. Slammen løber ud af det yderste Rørstykke.

Massen udjævnes. Tørvemassen formes ved hestetrukken Maskine.
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Alle Pumper er elektrisk drevne ved Hjælp af 75 HK. Elektromotorer. 
Strømforsyningen sker gennem en 200 kVA. og to 75 kVA. Transformatorer.

Hele Anlægget betjenes af 8 Mand, heraf 4 Mand ved Suger og Pumper og 
4 Mand ved Udlægningen. Anlæggets Kapacitet bestemmes af Sugeren samt 
det Mandskab, der betjener Sprøjterne.

Slammen indeholder 3,8—4,0 pCt. Tørstof, og Anlægget har hidtil ydet ca. 
123 m3 Slam pr. effektiv Køretime. Den daglige Produktion har udgjort ca. 
1900 m3 Slam svarende til ca. 110 t Tørv. Med en Produktionstid paa 100 Dage, 
skulde der kunne opnaas en Produktion paa 10—12 000 t Tørv.

Civilingeniør
J. Jørgensen, Kaas.

Bogholder
H. Matthiasen.

Kasserer
E. M. Dalgas-Hansen.

Assistent
Sv. Roland Pedersen.

Arbejdsformand 
H. Rolandsen.

Produktions-Økonomien.
Ved Pressetørvsproduktionen var der i Store Vildmose 3 Faktorer, der fik 

stor Indflydelse paa Produktion og Økonomi.
For det første Mosens Opbygning, der gav Raamassen en stærkt varierende 

Kvalitet med de deraf følgende Ulemper, idet den uformuldede Sphagnum især 
i den vestlige Del af Mosen forekommer i saa store Mængder, at den vanske
ligt lader sig sammenælte med den underste mere velformuldede Del.

For det andet var Afvandingen af Mosen kun gennemført i det for Græs
kultur tjenlige Omfang, saaledes at Raamassen som Helhed ved Tørveproduk- 
tionens Begyndelse indeholdt 93 pCt. Vand.
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For det tredie var den Arbejderstab, der naturligt søgte Beskæftigelse 
ved Tørveproduktionen, fuldstændig ukendt med Arbejde af den Art, idet der 
ikke i Store Vildmose var Tørvefabrikation, der havde overlevet de nedadgaa- 
ende Konjunkturer efter sidste Krig, saaledes som det var Tilfældet i Lunder- 
gaard Mose.

En fjerde Faktor, der ikke havde Indflydelse paa Produktionen, men paa 
Økonomien, var den store Kapitalinvestering, der blev foretaget for Produk
tionens Paabegyndelse, Opretholdelse og Udvidelse.

Afvandingens og Arbejdernes Indflydelse var dog kun Begyndelsesvanske
lighederne, idet disse Faktorer lod sig ændre i de følgende Produktionsaar. 
Raamassens Beskaffenhed lod sig derimod ikke ændre, hvorfor Tørvenes lette 
Karakter stadig er en Hindring for en god Rentabilitet.

Nedenstaaende Oversigt giver et Billede af Tørveproduktionens produktions
mæssige og økonomiske Resultat i Aarene 1940—44:

1940
Produktion............................. 12 000 t
Maksimal Beskæftigelse .. 600 Arb.
Driftsoverskud pr. t .......... 4- 23,20 Kr.

1941 1942 1943
49 000 t 28 000 t 47 000 t

1 400 Arb. 800 Arb. 900 Arb.
4- 6,70 Kr. 4-4,50 Kr. 1,90 Kr.

Den totale Kapitalinvestering i Tørveproduktionen har andraget 2,1 Mill. Kr.

Administration.
Statens Jordlovsudvalgs Tørveproduktion i Store Vildmose administreres 

af et Udvalg bestaaende af samme Medlemmer som Vildmoseudvalget og med 
Civilingeniør J. Jørgensen, A/S Kaas Briketter, som sagkyndigt Medlem.

Den daglige Ledelse er overdraget Ingeniør V. Frederiksen med Støtte af 
Civilingeniør N. Lassen samt Arbejdsformændene P. Jensen og H. Rolandsen.

Kontoret beskæftiger i Sæsonen 8 Personer, hvoraf Bogholder H. Matthiasen 
og Kasserer E. M. Dalgas-Hansen er ansat som Funktionærer, medens Resten 
er midlertidigt ansat.

Tørveproduktion i Store Vildmose under normale Prisforhold.
Spørgsmaalet om Muligheden for en Fortsættelse af Tørveproduktionen i 

Store Vildmose, efter at normale Prisforhold er indtraadt, er afhængig af mange 
Faktorer, men Pressetørvsproduktionen har paa Grund af et Arbejdskraftforbrug 
paa ca. 8 Timer pr. t færdige Tørv ingen Chancer for Fortsættelse. Selv om man 
kan forudsætte en væsentlig Sænkning af Arbejdslønnen, vil denne ikke kunne 
bringes ned under 12—13 Kr. pr. t. Hertil kommer de øvrige Driftsudgifter, der 
udgør ca. 35 pCt. af Arbejdslønnen eller ca. 4,50 Kr. pr. t. Samlet Produktions
pris bliver 17—18 Kr. pr. t. excl. Afskrivning og Forrentning af den investerede 
Kapital. Endvidere kan Tørvene ikke afhentes paa Læggepladserne, da disse 
ikke kan befærdes med almindelige Køretøjer, hvorfor der kræves et stort 
Transportapparat for at faa Tørvene bragt til fast Vej, hvilket kræver et Arbejds
kraftforbrug af ca. 3 Timer pr. t.
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Den eneste Mulighed for en Fortsættelse af Produktionen er Hydropeat- 
anlægget, der har et Arbejdskraftforbrug paa 3V2 Time pr. t Tørv. De øvrige 
Driftsudgifter udgør ca. 100 pCt. af Arbejdslønnen, hvilket vil give en Pro
duktionspris paa ca. 11 Kr. pr. t under Forudsætning af en Timeløn paa 1,50 Kr.

Regnes der med, at Anlægget er nedskrevet til ca. 100 000 Kr. ved normale 
Prisforholds Indtræden, skulde der med en Produktion paa ca. 7—8000 t med 
dette Anlæg være Mulighed for en rentabel Tørveproduktion i Store Vildmose.

Virksomheder, afledt af og muliggjort ved Opdyrkningen.
Det er gaaet saaledes, som det ogsaa var Tanken til at begynde med, at 

Kultiveringsarbejderne i Store og Lille Vildmose har aabnet Muligheder for 
at tilknytte Virksomheder, der særlig havde til Hensigt at udnytte Brændsels
værdierne i Moserne. Hvis Kultiveringen ikke var blevet gennemført, havde 
det ikke været muligt i større Udstrækning at udnytte Tørvejorden. Nu kan 
det ske.

Straks, da indenlandsk Brændsel blev aktuelt i 1939, tog man paa forskellig 
Maade fat paa Udnyttelsen af Arealerne til Tørveproduktion.

Forpagterne havde faaet Lov til at forsyne sig med Brændsel, men nu blev 
denne Produktion udvidet, saaledes at de ogsaa kunde sælge Brændsel af 
Skæretørv. Her tager Vildmosetilsynet en Afgift af 1 Kr. pr. 1000 Tørv. Der er 
i 1941—42—43 bortsolgt ............................................................... ca. 20 Mill. Tørv.
Endvidere er der af Fennelejere bortsolgt................................... 6
samt af Dansk Arbejdsmandsforbunds Tylstrupkreds.............. 1

Baade i Store og Lille Vildmose findes der en Produktion paa de omgivende 
Arealer, der lukrerer ved den bedre Afvanding af Vildmosen, som har fundet 
Sted igennem Opdyrkningsaarene.

En betydelig Tørveudvinding finder Sted baade Øst, Syd og Vest for Stats
arealet i Store Vildmose. Syd og Øst paa drejer det sig om Ejendomsarealer, 
Vest paa har Birkelse Gods forpligtet sig til at sælge Arealer til Skæretørv. 
Der udloddes hvert Aar Tørv til en Mængde Nabolodsejere, som har Ret til

Torvegravning paa gammeldags Manér. Torvene er lette og af daarlig Kvalitet.
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Østasiatisk Kompagni’s Tørvestrøeisesfabrik.

Torvegrav for Braaclder til Torvestroelse. Torvebraaddeme i Vinterstakke.

Torvebraaddeme hentes hjem til Fabrikken og hives op 
vied Traktor til Laden.

Torvene styrtes ned i Laden.

Parat til Presning af Tørveballerne. Den færdige Torveballe.



Andels Cementfabrikkens Tørveproduktion.

Gravningen af Torvemassen til Transportøren. De færdigæltecle Torv paa Vej mod Læggepladsen.

Tipvognene læsses med. Torv. Tørvene af tippes i Biler.

at skære i Mosen. Tørvene er Vest og navnlig Syd paa af en meget let, men 
yderst brændbar Kvalitet. Arealerne reguleres efter Skæringen, saaledes at 
Opdyrkning senere kan finde Sted.

Af tilknyttede Virksomheder i Store Vildmose maa ogsaa nævnes Andels 
Cementfabrikkens Produktion i den sydøstlige Del af Mosen. Her har 
Andels Cementfabrikken i 1940 købt 132 ha, der nu udnyttes til Skæring og 
Læggeplads.

Tørveproduktionen udførtes i 1941, 42 og 43 ved Hjælp af 2 Gravemaskiner, 
der fremskaffede Tørvedynd fra et nærliggende Areal østen for Holtebakke- 
vej, hvorefter Tørvedyndet med Tipvogne førtes til Cementfabrikkens Areal 
vesten for Holtebakkevej, hvor der arbejdede 8 Smidthske Pressere, hvorfra 
Tørvene blev udlagt paa Arealet og senere rejst og „skruet" for derefter at blive 
transporteret til Læsserampe paa Holtebakkevej og derfra videre med Bil til 
Nørresundby.

Denne Fabrikationsmaade maatte dog standse i 1943 paa Grund af Mangel 
paa Dieselolie til Driften af Presserne, og i Stedet for gik man over til at
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benytte elektrisk Kraft fra Statens Højspændingsnet til Drift af Åkermann- 
Kørner Pressere af samme Slags, som anvendes paa Statsarealet.

Andels Cementfabrikken havde en Produktion i 1940 paa 4000 t Tørv og i 
Aarene 1941—43 11 000 t Tørv aarligt. Der er afgravet 8 ha Moseareal og brugt 
80—90 ha til Læggeplads samt beskæftiget ca. 250 Arbejdere aarligt.

Østasiatisk Ko m p a g n i købte i 1937 200 ha af Statsarealets syd
østlige Del; 0. K. har her rejst en Tørvestrøelsesfabrik af ret betydeligt For
mat, som kaldes A/S Store Vildmoses Tørveindustri.

Produktionen ser saaledes ud:

1938 1939 1940 1941 1942 1943
Antal Baller ........ ........ 13 000 76 000 131 000 152 000 127 000 80 600
Arbejdsløn ............. ........ 23 300 104 300 165 000 190 000 150 000 105 000

Nedgangen de sidste Aar skyldes Vanskeligheder ved Borttransport af de 
færdige Varer, og dette Forhold vil ogsaa gøre sig gældende i 1944.

En af de største Tørvevirksomheder i Landet er placeret i den nordvestre 
Side af Lille Vildmose. Det er Cementfabrikkernes Mosebrug ved 
Gudumholm. Den kunde den 1. Juli 1944 fejre 25 Aars Jubilæum, da man denne 
Dag for 25 Aar siden opnaaede en Overenskomst med Lensgreve C. C. Schim
melmann, Lindenborg, om Ret til at udvinde Tørv for et Tidsrum af 10 Aar.

Produktionen begyndte ganske smaat med 2 Cyklonpressere drevet af hver 
sit Lokomobil, men det blev kun til ca. 60 000 Stk. Tørv om Dagen, svarende 
til ca. 15 t Kul. Mosebruget indkøbte snart en betydelig større Tørvemaskine, 
som hurtigt blev opstillet og sat i Drift. Denne Maskine, der nu kaldes den 
„gamle Svensker", repræsenterede det mest moderne indenfor sit Felt. Produk
tionen blev 180 000 Stk. Tørv om Dagen, svarende til 50 t Kul.

Efter 1922 kunde Tørvefabrikanterne ikke længere konkurrere med Kul
prisen, som efterhaanden var faldet, men man arbejdede dog videre med et 
Patent, der skulde give en billig Produktion. I 1925 eksploderede imidlertid 
Tørvegasgeneratoren i Mosen, og Elektricitetsværket brændte ned til Grunden.

I 1927 begyndte man igen, og i de følgende Aar forøgedes Produktionen, 
saaledes at man i Aarene før den nuværende Verdenskrig kom op paa en 
Produktion af 8000 t Tørv.

Først i Trediverne begyndte Cementfabrikkerne Opkøb af Arealer i Lille 
Vildmose, og hermed har man fortsat, saaledes at man nu ejer 825 ha af Vild
mosen. Under Krigsaarene er der truffet de mest vidtgaaende Foranstaltninger 
til Udnyttelse af Arealerne, saaledes at man fra den normale Produktion af 
8000 t i 1940 naaede 32 000 t i 1941, i 1942 75 000 t og i 1943 100 000 t. De 
afgravede Arealer udgør for Tiden 220 ha, der drænes, kultiveres og dyrkes.

Med passende Tilførsel af Gødningsstof kan der avles fortrinlige Afgrøder 
af Korn og Græs paa Bunden. Det er Cementfabrikkernes Tanke at oprette en 
Gaard paa 350—400 ha. Begyndelsen til et Storlandbrugs Bygninger er paa
begyndt med Rejsningen af en Staldbygning til 220 Kreaturer. Den bruges efter 
Ombygning til Kantine for Arbejdere og Arbejdsledere i Tørveproduktionen.
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Cementfabrikkernes Mosebrug i Lille Vildmose.

Maskinens Udlæggerbaand. Tørvestakke paa Mosen.

Tørvef ræser i Arbejde. Det opf ræsede Smuld samles.

Tørvesmuldet indlæsses i Vogne. Tørvesmuldet aflæsses i Stakke.



Mosebrugets forste Læsserampe. Der opstaar store Landbrug paa de af gravede Arealer.

I Sæsonen arbejder ca. 1000 Mand. Den daglige Drift er betroet Driftsleder 
Hørup Nielsen.

I 1943 overtog Ministeriet for offentlige Arbejder, Tek
nisk Central, 34 ha af Dragsgaards Mose, beliggende Nord for 
Bælum og Syd for Statsarealet i Lille Vildmose.

Det var Tanken, at der her skulde oparbejdes et Beredskabslager af Tørv 
til Brug i paakommende Tilfælde. Dragsgaards Mose er Lavmose af god Kva
litet, den har kun ca. 5 pCt. Aske.

Der blev i 1943 oparbejdet 58 Mill. Tørv eller ca. 17 000 t, i 1944 bliver 
Produktionen antagelig ca. 40 Mill. Tørv eller ca. 11 000 t, det er ialt 28 000 t 
Tørv. Der er arbejdet med 10—16 Rimaspressere, drevet ved Generatorer, hvert 
Værk betjenes af 5 Mand. Tørvene køres efter Fremstillingen i Reolvogne 
til den søndre Del af Vildmosens Statsareal — ca. 2 km — hvor de anbringes 
paa en Læggeplads paa 120 ha, som Vildmosetilsynet har forberedt. Her tørres, 
røjles og samles Tørvene i Vinterstakke, som bliver henstaaende paa Arealet 
til Brug senere.

Naar Mosen er opskaaret, hvilket i Hovedsagen vil ske i 1944, vil Sporet 
kunne bruges til Transport af Tørvene ad Mergelsporet til Vigesporet ved 
Randrup.

200



Arbejdet i Dragsgaards Mose under Teknisk Central.

En Smidthsk Presser i Virksomhed. Læsning af Tørvemassen i Reolvogn.

Sporene flyttes til næste Udlægning. Udlæsning af Torv fra Reolvogn.

Tørvene røjles (»stables«). Tørvestakke.



Opdyrknings- og Driftsøkonomi

Det har næppe været Bevillingsmyndighedernes Mening, at Vildmosens Op
dyrkning skulde betyde en positiv Finansoperation. Det var vel først og frem
mest Tanken, at man skulde skabe dyrkbart Land, hvor der nu var 
Øde, og om muligt i det lange Løb skabe et Aktiv, der var af Betydning for 
Staten baade som Brændselsreserve, men ogsaa økonomisk, direkte og in
direkte. Fra Befolkningens Side har man i mange Tilfælde anlagt nationale 
Synspunkter. Man har ikke set saa nøje paa Prisen, naar blot der blev vundet 
varige Fordele til Gavn for Samfundet. En Oplevelse bekræfter dette:

Det var i 1925, at Finansudvalget under Ledelse af dets Udvalgsformand, 
Folketingsmand Niels Andreasen, besøgte Mosen. Mosen blev grundigt beset, 
bl. a. saa man Tærskningen af Hvidkløver i Mosen ved en interimistisk Lade, 
som var rejst ved Lunefenne Nr. 26. Her var Befolkningen mødt frem i stort 
Tal for at hilse paa Finansudvalget, og ved en afsluttende Middag paa Hotel 
Phønix i Aalborg holdt Niels Andreasen til Minister Kr. Bording, som han 
havde til Bords, en Tale, der efter Hukommelsen lyder saaledes:

„Det har været en Fornøjelse at se det Arbejde, der er gjort under Vild
mosens Opdyrkning. Vi kan vel nok nu betro dig, at det har været svært for 
Finansudvalget at gaa ind paa alle de Krav, du har fremsat om Bevillinger 
igennem de senere Aar. Vel var det en national Sag, det drejede sig om, men 
det kunde dog ogsaa føre for vidt. Nu har vi set Arbejdet, og nu stiller Sagen 
sig helt anderledes. Personlig har jeg i Dag haft en Oplevelse, der bliver staa- 
ende i mit Sind, efter at mange Erindringer om Dagens Begivenheder er ud
slettet. Ved Frøladen deroppe paa Mosen talte jeg med en Del af Befolknin
gen, og en yngre Landmand sagde til mig: „Det er det bedste, som Staten 
nogen Sinde har lavet, da den gav sig i Lag med denne Opdyrkning. Der er 
ingen her paa Egnen, der vilde have troet, at der kunde ske de Underværker, 
som her er foregaaet. Der er kun een Ting, jeg er ked af, og det er, at min 
Far døde, før han fik dette at se. Det vilde have glædet ham som os andre 
at vide, at Vildmosen kom til Nytte."

„Ja," sagde Andreasen, „denne Oplevelse er afgørende for mig. Nu kan 
du komme, Bording, og forlange, hvad du vil, til dit Vildmosearbejde, Bevil
lingerne vil blive dig givet."

Om Landbrugsministeren svarede, kan jeg ikke erindre, men Vildmosekom
missionens Formand, Forpagter Chr. Sonne, udtalte, da han senere fik Ordet,
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at Vildmosekommissionen tog Folketingsmandens Ord som en Paamindelse om 
at gøre enhver Disposition til Genstand for den dybeste Overvejelse og nøjeste 
Prøvelse, da man nu vidste, at Bevillingsmyndighederne gik ind paa, hvad Vild
mosekommissionen foreslog. En saadan Prøvelse af Forslagene har da ogsaa 
fundet Sted i Kommissionen baade før og efter denne Oplevelse. Det var den 
altid magtpaaliggende at løse de Opgaver, den var sat til at løse, saa økono
misk, som det under Forholdene lod sig gøre.

Efterhaanden kom Beskæftigelseshensyn til at spille stærkt ind. 
Der blev Brug for flere og flere Hænder i Mosen. En Statistik herover vil næppe 
kunne fremskaffes, men det er en Selvfølge, at Opdyrkningen af et saa stort 
Omraade med Anbringelse af 10 Forpagterbrug samt Opdrætningscentralen med 
sine 19 Staldgaarde førte megen Beskæftigelse med sig. Indenfor Store Vild
mose er der i Øjeblikket fast placeret 144 Personer og dertil 450 Løsarbejdere 
(Tørv), men ogsaa udenfor Mosens Omraade har man kunnet mærke Beskæf
tigelsen ved stedse flere og flere Arbejderes og Næringsdrivendes Placering 
i Omraaderne, bedst skønnes dette af Tylstrup Bys Udvidelse. Denne skyldes 
i første Række Mosen. Der er omtrent dobbelt saa mange Personer indenfor 
Tylstrup nu som for 25 Aar siden. De organiserede Arbejdere i Tylstrup Afde
lingen af Dansk Arbejdsmandsforbund er steget fra 52 i 1921 til ca. 400 i 1944.

Tiderne har været vanskelige for Opdyrkningens og Driftens Økonomi i 
Moserne til at begynde med, fordi man stod ukendt med Hensyn til Arbej
derne, og fordi Hjælpemidlerne, saaledes f. Eks. Fræserne, var forholdsvis 
dyre. Arbejdsudgifterne har ogsaa været stadigt stigende, og særlig har Vanske
lighederne taarnet sig op efter Verdenskrigens Begyndelse og Landets Besæt
telse i 1940.

Før den Tid brugte man til Drift af Fræserne og Traktorerne aarligt ca. 200000 1 
Benzin, der skattefrit kostede 12—13 Øre pr. 1. Hurtigt faldt i Hovedsagen 
Benzinen væk. En dyr Erstatning blev fremskaffet nemlig Alpha-Gas fra Fre
derikshavn. Der blev i 1941 entreret om 130 000 m3, svarende til lige saa mange 
Liter Benzin. Gassen maa transporteres i tunge Flasker, som kun kan inde
holde ca. 6 m3. Vildmosetilsynet har med stor Bekostning købt 150 Flasker 
og laant lige saa mange, og naar alle Arbejdspladser skulde forsynes, maatte 
Lastbilerne jage af Sted Dag og Nat til Frederikshavn, og Prisen blev ialt 
125—130 Øre pr. m3, svarende til 1 Liter Benzin. Det er en Stigning til det 
tidobbelte. Det lykkedes dog derved at holde Virksomhederne i Gang, men 
i 1943 blev de laante Flasker taget fra os, fordi Udlaanerne havde større 
Forpligtelser til anden Side.

Endelig har Gummislid sat snævre Grænser for baade vor egen Kørsel og 
Lejekørsel.

Imidlertid havde man forsøgt sig med Generatorer. Der blev til at begynde 
med anskaffet 8 Generatorer, men de gik kun maadeligt. I 1942 blev de ind
købte Generatorer fornyede og supplerede ved Indkøb af 32 B. W.-Generatorer, 
og dette hjalp en Del. Senere er anskaffet Generatorer fra N. P. Nielsen, Syd-
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havnen, Aarhus, og Generatorspørgsmaalet er saaledes ordnet paa god Maade.
Der var til at begynde med Vanskeligheder ved at skaffe Tørvekoks, 

men nu foregaar dette efter overvundne Vanskeligheder paa Tørveudvalgets 
Koksfabrik i Store Vildmose. Dog selv om Generatorerne gaar bedre nu, kom
mer Generatordriften ikke paa Højde med Brugen af Gas hverken med Hensyn 
til Drift eller Økonomi, og her er igen et fortvivlende langt Spring til Benzin
driften, som den foregik før Krigen.

For at sikre Tilsaaningen af Arealerne har man i Moserne maattet udvide 
Hestekraften og anskaffe mange Maskiner. Alt i alt har der været mange 
Vanskeligheder, hvis Overvindelse har kostet sin Pris, men skal Aktiverne vur
deres efter Nutidens høje Prisniveau, bliver det ogsaa en anselig Værdi, der 
i Øjeblikket staar i Vildmosearealerne og deres Driftsapparat.

Det er dog højst sandsynligt, at Arealerne under de særlige Omstændig
heder har kostet en forholdsvis høj Pris, men eksempelvis kan det nævnes, 
at Opdyrkningen i normale Perioder er foretaget for rimelige Priser.

Da Opdyrkningsarbejdet havde fundet sin Form, kunde Forstander L. P. Ja
cobsen, Tylstrup, anføre følgende Udgifter pr. ha for Opdyrkning af Lunefen- 
nerne 1929:

Købesum .................................................... 250,00 Kr.
Afvanding ................................................. 153,00 »
Mergling .................................................... 337,00 »
Fræsning og anden Jordbehandling . . 294,00 »
Gødskning ................................................. 74,00 »
Græsfrø ...................................................... 90,00 »
Veje og Boringer .................................... 62,00 »
Forskellige Udgifter .............................. 32,00 »

Ialt .... 1 292,00 Kr.

Denne Sum vil ikke virke afskrækkende paa de mange, der kender Afkast- 
ningen af de omhandlede Arealer, og Hovedsummen stemmer godt med Ud
gifterne for 900 ha af Nørhalne og Biersted Arealerne, som blev opdyrkede i 
Aarene 1936—40. Prisen blev her kun 1200 Kr., men Købesummen var ogsaa 
100 Kr. mindre pr. ha. Det er ikke mere, end mange med Adgang til dette 
gode Græsland gerne vilde betale for Arealet.«
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Vildmosens Mænd

Den faglige Bistand i Mosen.
Ingeniør Vald. Frederiksen, der er Søn af Direktør N. Frederiksen, Roskilde, 

er født den 23. Juni 1911. Han er baade landbrugsuddannet og uddannet paa 
Maskinværksted, har taget Maskinisteksamen og Teknikum.

Han havde i 1936—38 Ansættelse i Firmaet F. L. Smidth, København. Fra 
1. Juli 1938 blev han ansat under Vildmosetilsynet, hvor han fik Limfjords
arealerne som særligt Omraade, men iøvrigt blev han Vildmosetilsynets Med
hjælper ved Ingeniørarbejdet. Han overtog Tilsynet med Værkstederne, og 
herefter blev disse baade med Hensyn til Materiale og Bygninger udvidet. I 
Lille Vildmose blev der oprettet nyt Værksted i 1939, og i 1942 fik Værkstedet 
i Store Vildmose en betydelig Udvidelse. Antallet af Værkstedsarbejdere steg 
i Store Vildmose fra 6 Mand før hans Ansættelse til 20 Mand for Tiden. Der 
blev indført Værkstedsregnskab, og Værkstedet ledes nu efter moderne Prin
cipper. Der er Kontrol med Arbejdsmaskinerne med Hensyn til deres Køretid, 
Forbrug af Brændsel og Olie samt Reparationsudgifter.

I 1940 blev Vald. Frederiksen Driftsleder for Statens Jordlovsudvalgs Tørve- 
udvalg og har her haft et meget brydsomt Arbejde med Overvindelse af megen 
Modgang. Har man ikke i Vildmoseudvalget danset paa Roser, saaledes som 
det vil fremgaa af det foregaaende, har man i Tørveudvalget haft det endnu 
værre. Mosen var vaad og uegnet, Tørvemaskinerne var til at begynde med 
langt fra fuldkomne, og Kraften var kostbar og besværlig at skaffe; i de sidste 
Aar har det tilmed skortet paa Mandskab.

Vald. Frederiksen besidder megen Viden og teknisk Snilde, er venlig og om
gængelig i sin Fremtræden, og han har under de vanskelige Forhold klaret 
sin Virksomhed med godt Humør og Slagkraft.

Inspektør Johs. Knudsen er født den 5. Maj 1893 i Svendstrup. Efter Land
brugsuddannelse blev han Landbrugskandidat i 1923, og efter en kort Lærer
gerning paa Asmildkloster Landbrugsskole blev han knyttet til Vildmosearbej
det i 1924. Han fik Plads paa Tylstrup Forsøgsstation og blev Sekretær og 
Medhjælper hos Forstander L. P. Jacobsen i Vildmosearbejdet, og efter Jacob
sens Død blev han M. K. Kristensens første Medhjælper i Administrationen. 
Han blev i 1939 udnævnt til Inspektør.

Johs. Knudsen har lige siden sin Ansættelse forestaaet Regnskabet, først 
for Vildmosekommissionen og senere for Vildmosetilsynet. Han havde til at
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Inspektor Johs. Knudsen, 
Tylstrup.

Ingenior Vald. Frederiksen, 
Aabybro.

Assistent 
Jorgen Kongslad, 

Dokkedal.

Sekretær
Jul. Rasmussen, 

Vorbasse.

Arkitekt
C. V. Heilesen, 

Vraa.

Civilingeniør 
J. Engberg, 
Horsens.

Murermester 
Chr. Poulsen, 

Tylstrup.

Snedkermester 
E. Pilgaard, 

Tylstrup.

Malermester 
Th. Hansen, 

Tylstrup.

Installatör 
Vald. Jensen, 

Sulsted.

begynde med som Hovedopgave Landmaaling og Nivellering i Store Vildmose 
samt Kontrol med Grøftegravning og Dræning, og disse Arbejder har han fulgt 
til deres Afslutning. I Lille Vildmose forestod han i Vinteren 1936—37 Nivel
leringer og udarbejdede Afvandingsplan. I Regnskabsarbejdet har Johs. Knud
sen efterhaanden mange Hjælpere, men samtidig er hans Omraade udvidet 
til de Gaarde, der sorterer under Vildmosetilsynet, hvor han maanedligt ind
samler Regnskaber, og dertil er han Vildmosetilsynets Altmuligmand, som man 
kan henvende sig til, naar man skal have Besked i Spørgsmaal angaaende
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Vildmoserne, hvad enten det nu er angaaende Græssere, Bestyrere, Funktionærer 
eller Arbejdere i Mosen.

Knudsen er ikke en Mand af mange Ord, men han er let at samarbejde 
med, og hans gode, solide Indtrængen i Problemerne, hans Ligevægt, Ro og 
Overblik giver Tryghed for de mange, der henvender sig til ham.

Landbrugskandidat Jørgen Kongstad blev ansat i Lille Vildmose fra 1. De
cember 1936. Han bistod Inspektør Johs. Knudsen med Opmaalings- og Nivelle
ringsarbejdet i Mosen og overtog derefter den Side af Sagen, som knytter sig 
til Opmaaling og Nivellering samt Planlæggelse af Grundforbedringsarbejder. 
Han førte Tilsyn med Forpagtningernes Drift, indkasserede Afgifterne og repræ
senterede Vildmosetilsynet i Forhandlinger med Omegnen, hvor der var fælles 
Interesser med Hensyn til Vandafledning.

Vildmosekommissionen.
Forpagter Chr. Sonne blev Kommissionens fortjenstfulde Formand i Aarene 

fra dens Nedsættelse 1920 til dens Ophævelse i 1935. Han var den rette til at 
udrede de Resultater, der forelaa med Hensyn til Grundforbedringsvæsenets 
Forundersøgelser af Vildmoserne. Han var bedre end de fleste i Stand til at 
sætte sig ind i en Sag og til at fastholde de Fakta, der havde Betydning for 
Kommissionen. Han var ikke selv sagkyndig, men netop derfor kunde han 
uvildigt gaa ind paa at udspørge Sagkundskaben, han kunde stille Spørgs- 
maal og skaffe de nødvendige Oplysninger. Han førte i Kommissionen For
handlingerne med alle de paagældende Ingeniører. Han fik udsendt en Del af 
Vildmosekommissionens Medlemmer og Teknikere til Nordtyskland for at stu
dere Mulighederne for Vildmosernes Udnyttelse tørveteknisk og landøkonomisk. 
Han fik sendt Forsøgsleder L. P. Jacobsen og Statskonsulent Anton Christensen 
til Stockholm for at se den første Lanz-Fræser i Arbejde, og han var virksom 
med Hensyn til Fremskaffelse af Oplysninger om Opdyrkning af Knudemose 
ved Herning, om Udredning af Opdyrkningens Fremgangsmaader og Resultater 
fra Højmoser her i Landet, som han fik daværende Afdelingsleder C. J. Tind-Chri- 
stensen, Herning, til at beskrive. Det var i det hele Formanden om at gøre, at 
alt, hvad der kunde tjene til en saglig og økonomisk Begrundelse for Vild
mosearbejdet, blev bragt frem, inden Beslutningerne blev taget, og under For
handlingerne, om Arbejdet lyttede han villigt til ethvert fagligt Raad, der havde 
Realitet og Dybde i sig. Det var den økonomiske Linie, der for ham var ledende 
for Arbejdernes Udførelse, deres Taktfølge og Administrationen i Arbejdet. I 
Kraft af denne grundige Indstilling parret med Takt og smuk Fremtræden havde 
Sonne Evnen til at vinde sine Medarbejderes Interesse og sine Kommissions
kollegers Fortrolighed.

Det var ham meget om at gøre, at Vildmosekommissionen blev et Enigheds- 
kammer, hvor man kammeratligt kunde drøfte Forholdene. Efter hans Forslag
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skete Forhandlingerne under Nævnelse af Medlemmernes Navne: Sonne, Mentz, 
Jacobsen, Kristensen o. s. v. uden andet Vedhæng.

Som Følge af hans hidtidige Virke og høje Position i Landbruget havde han 
Evne til at skabe Tillid i Regeringskredse for Vildmosearbejdet. Det er beteg
nende for hans Kærlighed til Virksomheden, at han efter Kommissionens Op
hævelse i 1935 Gang paa Gang besøgte Moserne for at se, hvordan det gik, 
mest naturligvis i Store Vildmose, hvor han havde medvirket, men ogsaa i 
Lille Vildmose, hvor Arbejdet nu gentog sig.

Han tog Ophævelsen af Kommissionen i 1935 som en naturlig og rimelig 
Tilskikkelse. Han læste under sit Besøg i Amerika i 1935, at Statens Jordlovs
udvalg med Niels Frederiksen i Spidsen havde købt Mosen med dens tilhørende 
Bygninger og Maskiner for 5 Mill. Kr. af Staten, og hans første Tanke var: 
„Saa er det ikke helt galt, det vi har lavet."

Sonnes Navn bør holdes højt i Ære, naar Vildmosearbejdets Resultater 
drøftes.

Statskonsulent Fr. Hansen var kun saa kort med i Arbejdet. Han døde al
lerede den 29. Maj 1921. Det var dog hans Forsøgsvirksomhed, der havde været 
med til at danne Grundlag for Kommissionen, og i den korte Tid, han var med, 
var der i Kommissionsmøderne Lejlighed til at se hen til hans rolige Over
vejelser og Stillingtagen til Forslag. Han naaede derfor at faa Betydning for 
Kommissionsarbejdet.

Professor, Dr. phil. Aug. Mentz kom ind i Kommissionen som Repræsentant 
for Det danske Hedeselskab, hvor han var Botaniker og Leder af den tørve- 
tekniske Afdeling. Da det efterhaanden blev aabenbart, at Udnyttelsen af Store 
Vildmose vilde gaa i Landbrugsretning, stillede han sit Mandat til Raadighed, 
men man ønskede i Kommissionen hans Förbliven. Man havde Brug for hans 
Evne som Botaniker, ogsaa fordi han var kendt med den Bestand, der kom paa 
Mosen under forskellige Forhold efter Kultiveringen, og man stolede paa hans 
nøgterne og frimodige Vurdering af enhver Situation, der forelaa i Kommis
sionen. Hans gode Humør livede op i Kommissionens Arbejde.

Han bevarede sin Interesse for Vildmoserne usvækket og medvirkede nu 
ved denne Bogs Udarbejdelse med en Afhandling om Vildmosens oprindelige 
Plantebestand. Desværre opnaaede Professor Mentz ikke at se Bogen færdig, 
da han døde den 6. November 1944.

Forstander L. P. Jacobsen, Tylstrup, er sandsynligvis den af Kommissionens 
Medlemmer, der først har virket for Vildmosernes Opdyrkning. Jeg erindrer, 
at han engang ved et Forsøgsledermøde i Aalborg, hvor vi under hans Fører
skab besøgte „Fossevangen", kom ud til Vildmosens Rand. Jacobsen skuede 
ud over Mosen og sagde: „Den skulde dyrkes op." Jeg tænkte med det samme: 
„Det er en smuk Tanke, men umulig."

Jacobsen blev den vigtigste Formidler i det daglige Arbejde. Han lagde 
Stoffet til Rette til Møderne, samlede Oplysninger ind, forhandlede med Rigs
dagsmedlemmer, Landboforeningernes Ledelse, Arbejderorganisationerne og
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Forstander L. P. Jacobsen Konsulent M. K. Kristensen.

Forpagter Chr. Sonne.

Statskonsulent 
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selve Kredsene. Det blev et af hans Livs store Maal at faa Vildmosen opdyr
ket. Han havde Evnen til at drage Folk ind i Arbejdet og var ikke karrig med 
den Fortjeneste, han undte dem, der gik i Arbejde. Han knyttede sine Med
arbejdere: N. Abildgaard, P. Rolandsen og Johs. Knudsen samt en stor Be
kendtskabskreds til Arbejdet. Han var ikke bange for Bekostninger ved de 
Foranstaltninger, der skulde til. Havde Staten taget Sagen op, maatte den ogsaa 
tage Konsekvenserne.

L. P. Jacobsen stod sig godt med Egnens Befolkning. Den blev i stor Ud
strækning Parthaver i Arbejdet og skabte den stærke indre Front om Vild
mosen, der gennem Aarene har været denne til Styrkelse. Det var menneskeligt 
set trist, at Forstander L. P. Jacobsen skulde dø midt i Arbejdet den 10. April 
1934. Han døde pludseligt under Starten til Hjørring, hvor han skulde forhandle 
om Haver til de første nye Landbrug i Mosen. Han er blevet mindet som en 
Foregangsmand i Vildmosearbejdet ved en Mindesten i Vejkrydset ved Ad
ministrationsbygningen i Store Vildmose.

Konsulent M. K. Kristensen var Th. Madsen-Mygdals Efterfølger som Kon
sulent i Foreningen af jydske Landboforeninger. Han blev af Landbrugsminister 
Th. Madsen-Mygdal valgt ind i Vildmosekommissionen, om hvilken Ministeren 
sagde, at det var en Kommission efter hans Hjerte.

M. K. Kristensen medbragte til sit Arbejde det Erfaringsmateriale, som 
han havde fra sin Virksomhed som Planteavlskonsulent for Landboforeningerne i 
Jylland. Han blandede sig ikke meget i det tilrettelæggende Administrations
arbejde, men fik megen Indflydelse paa den faglige Udvikling, Afvanding, 
Dræning, Gødskning og Tilsaaning.

M. K. Kristensen var Sekretær i Græsmarkssektionen, han havde været 
ledende i Arbejdet for dens Rejsning og medbragte til Vildmosearbejdet nye 
Synspunkter med Hensyn til Græsningskultur. L. P. Jacobsen og M. K. Kristensen 
mødtes i deres faglige Interesser og fik tilsammen en faglig stærk Stilling in
denfor Kommissionsarbejdet. Ved L. P. Jacobsens Død overtog M. K. Kristensen 
efter Opfordring af Landbrugsministeriet derfor Jacobsens Administrations
arbejde.

Hans første og største Arbejde blev Tilrettelægning og Gennemførelse af 
Statens Opdrætningscentral i Store Vildmose. I 1935, da Statens Jordlovs
udvalg købte Mosen, anmodede Landbrugsministeren M. K. Kristensen om at 
bistaa et Udvalg bestaaende af Jordlovsudvalgets Formand, N. Frederiksen, 
Folketingsmand V. Fibiger og P. Langeland i Arbejdet med Store Vildmose, 
og denne Anmodning gik M. K. Kristensen ind paa. Det blev derefter hans 
Opgave til Udvalget at foreslaa Arbejdsopgaver og efter Vedtagelse i Udvalget 
at bringe dem til Udførelse ved de Hjælpemidler, der stod til Vildmosetilsynets 
Raadighed. Ved Henvendelse til Vildmoseudvalget eller udenfor Møderne til 
Udvalgets Formand har han faaet de Bevillinger, der kunde gives til Arbejdet. 
Blandt større Opgaver, han har udført, kan nævnes: Tilrettelæggelsen af 
Købet og Opdyrkningen af 900 ha af Biersted-Nørhalne Arealerne, Købet af
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3000 ha i Lille Vildmose samt Opdyrkning af disse Arealer, dertil kommer Køb 
af Randarealer og Salg af store Mosearealer.

Under den daglige Administration har han mange Vanskeligheder at over
vinde. Det er et tilbagevendende Spørgsmaal for ham under hans ugentlige 
Besøg i Mosen: Hvad mon der nu er i Vejen? Thi meget kan komme i Vejen 
i den store Bedrift, men det har dog været en Styrke for ham i hans Arbejde, 
at Vildmosetilsynet raader over mange Hjælpemidler, og at han aldrig har 
behøvet at gaa andre for nær i Forretninger, men at han kunde stile efter det 
for begge Parter mest rigtige. I det lange Løb skaber dette Tryghed i Arbejdet.

M. K. Kristensen har ikke naaet alle sine Maal i Vildmosearbejdet, det 
har bl. a. de sidste Aars Begivenheder forbudt, men han kan dog nu ved 25 
Aaret for Virksomheden se tilbage paa Vildmosearbejdet med stor Tilfredshed.

Statens Jordlovsudvalgs Vildmoseudvalg.
Formanden for Statens Jordlovsudvalg, Direktør Niels Frederiksen, har ved 

Overtagelse af Vildmosekommissionens Virksomhed gjort Vildmosearbejdet 
megen Gavn. Muligvis var Arbejdet gaaet videre uden Statens Jordlovsudvalg, 
men næppe saa let og gnidningsløst.

N. Frederiksen har interesseret sig for saavel Opdyrkningen som for de 
mange Arbejder, der knytter sig til denne. N. Frederiksen er hurtig og klar 
i sin Afgørelse, og han har en udpræget Sans for de Opgaver, der er Perspek
tiv i. N. Frederiksen har været Vildmosen med alle dens forgrenede Virksom
heder en god Mand, han har Hjertet paa rette Sted, er klar i Afgørelserne, 
men kan ikke desto mindre lytte efter andres Meninger og ofte finde den 
Fællesnævner, som er Kernen i den Sag, der forhandles.

Handelsminister Vilh. Fibiger, Øland, Snedsted, har altid i Vildmoseudval
get uden smaalige Hensyn støttet Vildmosearbejdet. Medens Det konservative 
Folkeparti strittede imod ved Oprettelsen af Opdrætningscentralen, var Partiet 
— ikke mindst ved V. Fibigers Paavirkning — med, da Jordfonden overtog 
Vildmosen, og det har siden den Tid været V. Fibiger magtpaaliggende at med
virke til den bedst mulige Opdyrkning og Drift af Moserne. V. Fibiger er ved 
sine Indlæg det beroligende Element, og ofte kan han give en Forhandling en 
Drejning til den Side, som han ønsker, og som er den rigtige. Det kan for 
Vildmosearbejdet ikke værdsættes højt nok, at Det konservative Folkepartis 
Formand er virksomt med i Vildmosearbejdet.

Det er en stor Styrkelse for Vildmoseudvalget, at Husmand P. Langeland, 
St. Restrup — den nordjydske Husmandsfører — er kommet med i Vildmose
arbejdet. En Del af Virksomheden — saaledes Fordelingen af Kælvekvier til 
Nybyggere i Jylland og nu Udleje af Andelsfenner til Husmandsforeninger 
og Husmandskredse i Nordjylland — falder direkte ind under de Ønsker, som 
Langeland nærer om Støtte for de mindre Landbrug. P. Langeland er en af 
dem, der længe har ivret for Vildmosernes Opdyrkning, og han har for sit Ved-
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Direktor Niels Frederiksen. Husmand P. Langeland.

Handelsminister Vilh. Fibiger. Folketingsmand Jens Sønderup.

kommende været med til at tage haarde Løft, for at Arbejdet skulde glide 
under vanskelige Situationer.

Folketingsmand, Gdr. J. Sønderup, Nørre Vium, er kommet med i Arbejdet 
i 1942. Virksomheden var i fuld Gang, da han traadte til, men ikke desto mindre 
har han ved sin parlamentariske Erfaring, sin nøgterne Sans og sine rolige 
Indlæg ofte øvet Indflydelse paa Arbejdet. Det er i Reglen ved Økonomien, 
J. Sønderup slaar ned. Statens Midler skal helst bruges, som det sker i privat 
Økonomi, og ved at skaffe denne Anskuelse sin Plads virker J. Sønderup re
gulerende og befrugtende i Arbejdet.
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Forpagter Steen Fibiger er Søn af Handelsminister V. 
Fibiger og er født paa Øland ved Snedsted den 14. Fe
bruar 1915. Han har haft Øland i Forpagtning fra 1. April 
1937.

Han driver et godt Landbrug, og han har i Faderens 
Ministertid 1940—42 midlertidigt været Stedfortræder for 
ham i Vildmoseudvalget og Tørveudvalget. Ogsaa om hans 
Medvirken i Vildmosearbejdet er der kun godt at sige.

Forpagter
Steen Fibiger.

Bevillingsmyndighederne.
Lige fra sin Start har Vildmosearbejdet haft Brug for Bevillingsmyndigheder 

nes Bevaagenhed. Alle Bevillinger maa gaa igennem de ministerielle Departe
menter, Landbrugsministeriet og som Regel ogsaa Finansministeriet. I Landbrugs
ministeriet bliver Ansøgningerne bearbejdet og forhandlet til videre Fremsen
delse til Finansudvalget og de bevilgende Myndigheder. Det er Departements
chefernes Opgave at lade Sagerne behandle, og Vildmosekommissionen og se
nere Vildmosetilsynet har Anledning til at være taknemlig for den Imødekom
menhed, man i Reglen har mødt hos Departementscheferne og de øvrige Em- 
bedsmænd i Landbrugsministeriet.

Det var fra 1920—1934 Departementschef H. Waage, der tog sig af Ansøg
ningerne fra Vildmosekommissionen. Senere er det Departementschef, Dr. polit. 
J. Wilcke, som har taget sig af Anmodningerne om Bevillinger. Efter at Statens 
Jordlovsudvalg i 1935 er traadt til, øver Departementschefen Indflydelse baade 
som første Mand i Landbrugsministeriet og som Næstformand i Statens Jordlovs
udvalg.

Departementschef J. Wilcke viste Vildmosetilsynets store Sag: Opdrætnings- 
centralen megen Imødekommenhed fra Starten, og efterhaanden som Virksom
heden har udviklet sig, er der vel Grund til at tro, at Departementschefen stiller 
sig overbærende med Hensyn til de Overskridelser, som de daarlige Bundforhold 
medførte i Starten.

Departementschef P. Stahlschmidt har som overordnet Embedsmand i Land
brugsministeriet fulgt Vildmosearbejdet og deltaget i Overvejelser og Betænk
ninger vedrørende dette. Han har efter Departementschef J. Wilcke i 1944 over
taget Ledelsen af Landbrugsministeriets Arbejde og er indtraadt som Næst
formand i Statens Jordlovsudvalg.

I Statens Jordlovsudvalg har Vildmoserne siden 1935 i Fuldmægtig, senere 
Kontorchef Fl. Tolstrup haft en forstaaende Ven. Han sætter sig grundigt ind i 
Tingene og med sin fortrinlige Hukommelse er han hurtigt orienteret i enhver 
Sag, som angaar Vildmoserne.

Den regnskabsmæssige Side er blevet grundigt og omhyggeligt røgtet af 
Jordlovsudvalgets Kontor. Regnskabsvæsenet under Vildmosetilsynet er jo efter
haanden blevet betydeligt udvidet.
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Landbrugsministrene.
Vildmosearbejdet har fra først til sidst mødt megen Hjælpsomhed hos de 

forskellige Landbrugsministre, og de har alle øvet stor Indflydelse paa Igang
sættelsen og Gennemførelsen af Arbejdet.

Kr. Pedersen, Sandby, var Landbrugsminister fra 1916—20 og medvirkede 
ved de forberedende Arbejder og viste stor Forstaaelse med Hensyn til Vild
mosearbejdets Rejsning. Han indbragte den 5. Februar 1918 i Folketinget 
et Lovforslag, der gik ud paa at erhverve 5000 ha i Store Vildmose og 5500 
ha i Lille Vildmose. Resultatet af Overvejelserne i Folketinget blev en ændret 
Vedtagelse, hvorefter der stilledes 40 000 Kr. til Raadighed til Forundersøgel
ser i Moserne. Den 28. Februar 1920 indbragte han et Lovforslag, hvorefter 
Vildmosekommissionen skulde udarbejde en samlet Plan for Vildmosernes 
Udnyttelse samt stille Forslag om Statens Medvirken ved Ordning af Forhol
dene i og ved Vildmoserne.

Den 14. April 1920 vedtoges Lovforslaget i den Skikkelse, i hvilken det blev 
bragt til Udførelse, og ejendommeligt nok var det Vildmosekommissionens 
Formand, Forpagter Chr. Sonne, der paa daværende Tidspunkt var Landbrugs
minister i et midlertidigt Forretningsministerium, som førte Loven igennem.

Paa Grund af dette Ministeriums Midlertidighed fandt han det ikke oppor
tunt at besørge Kommissionen udnævnt; dette skete først efter, at Th. Madsen- 
Mygdal var tiltraadt som Landbrugsminister. Denne udnævnte Kommissionen 
den 24. August 1920. Paa Grund af hele sin landbrugsfaglige Indstilling maatte 
Th. Madsen-Mygdal interessere sig stærkt for Vildmosernes Opdyrkning. Det 
har sandsynligvis heller ikke skadet Vildmosearbejdet, at Th. Madsen-Mygdal 
var født i Vendsyssel, og at Vildmosens Opdyrkning blev en stor Sag for 
hans Hjemegn. Vildmosekommissionen havde altid Landbrugsministerens Øre; 
naar der var et eller andet i Vejen, gik Formanden straks til Ministeren om 
Sagen. Th. Madsen-Mygdal var Minister 2 Gange: i Perioderne fra 1920—24 og 
fra 1926—29.

Kr. Bording overtog Landbrugsministeriet i Aarene 1924—26 og fra 1929, 
og i ham havde Vildmosearbejdet en baade forstaaende og formaaende Ven. 
Det var med Tryghed, at Vildmosekommissionen ved dens Formand henvendte 
sig til Landbrugsminister Kr. Bording, naar der skulde indhentes en Bemyn
digelse eller forhandles om et eller andet angaaende Mosen. Det var Ministerens 
Fortjeneste, at Opdrætningscentralen blev bevilget og trods Begyndelsesvan
skeligheder ført igennem.

Ligesom Th. Madsen-Mygdal har Landbrugsminister Kr. Bording besøgt Vild
mosen flere Gange for personligt at følge Arbejdet, sidste Gang var i August 
1943, umiddelbart før Ministeren foreløbigt indstillede sin Virksomhed.

Landbrugsministeren gjorde da gældende, at Vildmosearbejdet havde gjort 
ham adskillige Knuder, og han nævnte tre Vanskeligheder, han havde været 
med til at overvinde:
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Landbrugsminister 
Kristian Pedersen.

Landbrugsminister
Th. Madsen-Mygdal.

Departementschef.
Dr. polit. J. Wilcke.

Kontorchef
Fl. Tholstrup.



1. Overskridelserne ved Byggeriet af Opdrætningscentralen i 1935.
2. Mejeriernes Tilbagetræden fra Arbejdet med Opdrætningscentralen i April 

1939.
3. Vanskelighederne for Tørveproduktionen i 1942.

Nu da han igen havde set Virksomheden, var han glad ved, at han havde 
medvirket til at overvinde de Vanskeligheder, der havde været, saaledes at 
Vildmosearbejdet havde kunnet give saa gode Resultater. Han var nu tilfreds 
med, at han havde været med i dette.
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Fremtidsmuligheder i Vildmosens 
Dyrkning.

I Store Vildmose er Opdyrkningen af Statsarealet tilendebragt, men Syd, 
Vest og Nord for Statsarealet ligger over 1000 ha uafgravet og uopdyrket Mose. 
Disse Arealer er alle egnede til at afvandes og kultiveres, saaledes som det 
er sket paa Statsarealet.

I Lille Vildmose er der 1400 ha tilbage af Statsarealet til Kultivering. Alle 
Arealer er afvandet og planeret, en Del af Arealerne er ydermere fræset, men 
de mangler Mergling, anden Fræsning og Tilsaaning, før Mosen er græsklædt 
og færdig til Udleje,- saa snart der kan faas Materialer og fornøden Kraft til 
Mergeltransport og Fræsning, vil det kun tage faa Aar at gøre Statsarealet paa 
Lille Vildmose færdigt.

Sønden for Statsarealet ligger 1—2000 ha uopdyrket hen. De kan ved de 
samme Midler, som er brugt paa Statsarealet, komme under den samme Kultur.

Øst paa har Cementfabrikkernes Mosebrug over 500 ha Vildmose tilkøbt 
fra Statsarealet, men disse Arealer er under Udnyttelse til Tørveproduktion, 
og saa snart Arealerne er rømmede, er man paa Mosebruget færdig til at gaa 
videre med Kultivering af Mosen, saaledes at der her vil opnaas godt Græs
land, men sandsynligvis ogsaa andre Kulturer.

Det Omraade, der er vundet for Kultur i Vildmoserne, trænger i flere 
Henseender til Hjælpemidler, som Vildmosetilsynet er afskaaret fra i Øjeblikket. 
Græsarealerne skal omlægges, men hertil kræves Traktorkraft, Nymergling 
og Kunstgødning.

Det viste sig ved den Omlægning, som var paabegyndt i Store Vildmose, at 
anden Gang Udlæg — især naar dette kom efter Kartofler — lykkedes fuldt 
saa godt som første Udlæg. Det vil kunne betale sig af Hensyn til Arealernes 
Udbytte og Græsleje at besørge dette Arbejde, naar Priserne paa Hjælpemidler 
igen kommer i normalt Leje.

Som allerede tidligere nævnt frembyder Græsningen sig som den naturlige 
Udnyttelse af Vildmosearealerne, men med de Erfaringer, der er gjort, er der 
Sandsynlighed for, at Kartoflerne ogsaa vil kunne benyttes med stor Fordel. 
Det er uanede Muligheder, der foreligger for Kartoffeldyrkningen, naar Gødsk
ning, Arbejdskraft, Kartoffellader m. m. kan skaffes til Stede.

Ogsaa Gulerødderne vil kunne gøre Nytte i Moserne til fremtidig Anven-
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delse. Jorden er her mere jomfruelig ren end paa de almindelige Jorder. Gule
rødderne er lettere at passe og lettere at trække af Jorden paa Vildmoserne 
end andre Steder.

Ogsaa med Hensyn til Korndyrkningen er der gode Erfaringer. Selvfølgelig 
vil man ikke kunne vente Rekordafgrøder af Korn, saaledes som paa de bed
ste Agermarker, men ogsaa til Korn har Vildmoserne deres Fordel. I tørre 
Aar vil Kornet gro bedre og sikrere til end paa de lette Jorder.

Hvad angaar Brugsformen i Fremtiden er der intet til Hinder 
for i stor Udstrækning at udnytte Vildmoserne som Græsland. Der vil 
med de Erfaringer, der nu foreligger, være Lejere nok til Arealerne til saa 
gode Priser, at Græsning sikkert bliver den Brugsform, der bedst vil forrente 
sig i Moserne, men de foreliggende Erfaringer tyder dog paa, at Vildmoserne 
efterhaanden vil blive mere dyrkningssikre ogsaa for andre Afgrøder, saaledes 
at Driftsformen kan gøres mere alsidig, og dette har sin afgørende Betydning 
for Oprettelsen af nye Landbrug paa de store Arealer.

De Forpagtere, der har været placeret i Vildmoserne, har gjort det 
godt og har haft et godt Resultat af deres Arbejde, men mange flere Nybyggere 
vil kunne placeres og faa et godt Udkomme, naar de gør et tilsvarende Ar
bejde og udnytter de Erfaringer, der foreligger.

Hvorvidt Udstykningen skal ske saaledes, at Brugerne bliver Selvejere 
eller kun Forpagtere, maa Fremtiden afgøre. Det er muligt, at man af Hensyn 
til de foreliggende Brændselsreserver ikke tør gaa til almindeligt Bortsalg af 
Parceller paa Moserne.

Der kan i Moserne oprettes mange Landbrug. Paa Opdrætningsarealet er 
der 19 Staldgaarde, og med et Stuehus til hver Gaard vil der kunne blive 
19 Gaarde à 75 ha, men man vil vel nok afvente det Tidspunkt, da Opdræt- 
ningscentralens Opgave i det væsentlige er afsluttet som Støtte for Bekæmpelsen 
af Tuberkulose og eventuelt smitsom Kastning. I det omhandlede Omraade 
kunde der i Løbet af faa Aar skaffes Plads og Muligheder for en Del Land
brug.

I Lille Vildmose er der paa det nuværende Statsareal Muligheder for Op
rettelse af 50—60 Landbrug, men ogsaa paa de omliggende Arealer vil der 
kunne placeres en Del Landbrug.

Vildmosens Historiker, Provst Alexander Rasmussen, Kongerslev, lader i en 
af sine Bøger Vildmosens første Opdyrker, Beftoft, i et Syn sige: „Jeg ser 
den store Slette i Lille Vildmose fuld af Græs og græssende Kreaturer, hvor 
Pigerne faar Mælken til at risle i Spanden". Dette Syn er nu under Opfyldelse. 
Det er at vente, at de nærmeste Tider maa tillade, at denne Udvikling fort
sættes.

Adskillige af de Mænd, der har været knyttet til Vildmosen enten gen
nem Interesse eller som Græslejere, har sendt Udtalelser om Opdyrknings
arbejdet.

Vi kunde have Lyst til at afslutte Bogen med et Par Linier af Sognefoged
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Niels Thyssen, Tylstrup, som har kendt Vildmosen før Opdyrkningen og har 
fulgt Opdyrkningsarbejdet i dets Faser:

„Vi, der kendte den Store Vildmose, før Opdyrkningsarbejdet blev paa
begyndt, holdt af den. Smuk var den, naar Sommersolen fremkaldte et Slør 
over dens lyngklædte Flade, hvor den hvide Kæruld og Klokkelyngen frem
kaldte en Farvetone, som intet andet dansk Landskab kan fremvise. Ogsaa 
Stilheden virkede betagende kun afbrudt af Brushønsenes Kalden og Urhanernes 
Skogren.

Var der ved Sommertid Stemning og Poesi over Vildmosen, saa kunde mørke 
Vinterdage, naar Snestormen for hen over den aabne Slette, fylde ens Sind 
med Mystik og Gru.

Paa en Maade maa man beklage, at den gamle Vildmose er borte, et smukt, 
særpræget og ejendommeligt Stykke dansk Natur er forsvundet. Men Vild
mosens Opdyrkning falder naturligt ind i vor Tids materialistiske Indstilling, 
og ser man paa de økonomiske Fordele, som Vildmosens Opdyrkning nu byder, 
kan man kun være glad ved, at dette Arbejde er udført. Mange Mennesker har 
i disse Aar haft stadigt og vellønnet Arbejde, og i disse brændselsfattige Aar 
er det et stort Held, at Vildmosens Opdyrkning har gjort det muligt, at den 
store Brændselsreserve, som findes i Mosen, kan udnyttes og komme Befolk
ningen til gode.

Under normale Forhold, hvor Græsarealerne kan faa tilstrækkelig Gødning, 
maa man vist sige, at Mosens Afgrøder har svaret til de Forventninger, man 
har stillet, og man maa haabe, at de Mænd, som nu har Administrationen af 
de opdyrkede Arealer, maa have Held til paa bedste Maade at frugtbargøre 
de Værdier og Muligheder, som den Store Vildmose rummer".
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