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Ordinær generalforsamling afholdes på Hovborg Kro mandag den 27. maj 2019 kl. 17.30 med
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud.

5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Knud Henrik Hansen og Asger Olsen.

6. Valg af revision efter den særlige standard om udvidet gennemgang.

7. Eventuelt.

------------o-----------

Forud for generalforsamlingen er der kl. 14.00 skovtur i plantagen. Mødested ved
Skovfogedboligen, Vorbassevej 13, Hovborg.

Adgangskort til selskabets generalforsamling bestilles ved Poul Henrik Bruun, Holmeåvænget 58,
6682 Hovborg, tlf. 7539 6283, mellem kl. 16.30-19.00, e-mail pheg@mail.dk eller
www.hovborgplantage.dk, i tiden 19. april 2019 til 23. maj 2019.

Bestyrelsen
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Aktieselskabet Houborg Plantage 1 

Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Aktieselskabet Houborg Plantage 

Holmeåvænget 58 

6682 Hovborg 

CVR-nr.: 24255212 

Hjemsted: Vejen 

Regnskabsår: 01.01.2018 - 31.12.2018 

Bestyrelse 

Per Ramsgaard, formand 

Knud Henrik Hansen 

Poul Henrik Bruun 

Asger Lundtorp Olsen 

Jørgen Georg Malling Jørgensen 

Direktion 

Poul Henrik Bruun 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Dokken 8 

Postbox 200 

6701 Esbjerg 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

01.01.2018 - 31.12.2018 for Aktieselskabet Houborg Plantage. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 

01.01.2018 - 31.12.2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Hovborg, den 15.03.2019 

Direktion 

Poul Henrik Bruun 

Bestyrelse 

Per Ramsgaard Knud Henrik Hansen Poul Henrik Bruun 

formand 

Asger Lundtorp Olsen Jørgen Georg Malling 

Jørgensen 
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet 
gennemgang 
Den uafhængige rev isors erk læring om udv idet gennemgang 

Til kapitalejerne i Aktieselskabet Houborg Plantage

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Aktieselskabet Houborg Plantage for 

regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 

og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktivi-

teter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstan-

dard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnska-

ber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 

beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige 

af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 

henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde 

årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører 

handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og der-

udover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed 

for vores konklusion. 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor 

det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supple-

rende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet 
gennemgang 

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet-

ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 

årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at 

indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-

det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Esbjerg, den 15.03.2019 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Peder Rene Pedersen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23334 



Aktieselskabet Houborg Plantage 5

Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets hovedaktivitet er skovbrug.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabet har i årets løb opnået et tilfredsstillende driftsresultat. 

Årets hugst blev på 1.722 m3 råtræ og 12.499 rm flis. 

Aktivitetsniveauet har været på niveau med de foregående år. Der er primært tyndet i bevoksningerne 

fra 1979 til 1999. 

Jagten er stadig en væsentlig indtægtskilde. Bestyrelsen er løbende i kontakt med jagtlejerne og sikrer, 

at jagten bliver drevet etisk forsvarligt.  

Salget fra den primære drift har i 2018 udviklet sig som angivet i nedenstående:  

Art af solgte effekter i m3 2018 2017 

Lang tømmer 620 m3  161 m3  

Kort tømmer 98 m3 672 m3 

Troldehedetræ 194 m3 252 m3 

Emballage mix 681 m3 741 m3 

Cellulose træ/spånpladetræ 0 m3 425 m3 

Rafter 0 m3 154 m3 

Energitræ 97 m3 0 m3 

Sanke brænde 19 m3 0 m3 

Andet træ 0 m3 154 m3 

Flis træ 0 m3 211 m3 

Flis i rm 12.499 rm 6.000 rm 

Plantagen værdiansættes til kostprisen. Den offentlige vurdering udgør 37.620.000 kr.  

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsrapporten. 



Aktieselskabet Houborg Plantage 6

Resultatopgørelse for 2018 
Resultatopgøre lse for 2018 

Note

2018

kr.

2017

kr.

Nettoomsætning 2.392.509 1.806.202 

Andre driftsindtægter 0 118.500 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (1.988.396) (1.616.226)

Andre eksterne omkostninger (247.552) (239.247)

Bruttoresultat 156.561 69.229 

Af- og nedskrivninger 2 (7.044) (7.044)

Driftsresultat 149.517 62.185 

Andre finansielle indtægter 3 38.919 54.622 

Andre finansielle omkostninger 4 (377) (313)

Resultat før skat 188.059 116.494 

Skat af årets resultat 5 (45.334) (30.542)

Årets resultat 142.725 85.952 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 142.725 85.952 

142.725 85.952 
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Balance pr. 31.12.2018 
Balance pr. 31.12.2018 

Note

2018

kr.

2017

kr.

Grunde og bygninger 1.787.835 919.879 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 

Materielle anlægsaktiver 6 1.787.835 919.879 

Anlægsaktiver 1.787.835 919.879 

Andre tilgodehavender 1.959.651 1.470.583 

Tilgodehavender 1.959.651 1.470.583 

Andre værdipapirer og kapitalandele 139 960 

Værdipapirer og kapitalandele 139 960 

Likvide beholdninger 3.327.965 4.478.104 

Omsætningsaktiver 5.287.755 5.949.647 

Aktiver 7.075.590 6.869.526 
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Balance pr. 31.12.2018 

Note

2018

kr.

2017

kr.

Virksomhedskapital 7 500.000 500.000 

Øvrige reserver 3.100.000 3.100.000 

Overført overskud eller underskud 3.394.709 3.251.984 

Egenkapital 6.994.709 6.851.984 

Skyldig selskabsskat 33.598 2.542 

Anden gæld 47.283 15.000 

Kortfristede gældsforpligtelser 80.881 17.542 

Gældsforpligtelser 80.881 17.542 

Passiver 7.075.590 6.869.526 

Personaleomkostninger 1
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Egenkapitalopgørelse for 2018 
Egenkapita lopgørelse fo r 2018 

Virksom-

hedskapital

kr.

Øvrige 

reserver

kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

kr.

I alt

kr.

Egenkapital 

primo 
500.000 3.100.000 3.251.984 6.851.984 

Årets resultat 0 0 142.725 142.725 

Egenkapital 

ultimo 
500.000 3.100.000 3.394.709 6.994.709 
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Noter 
Noter 

2018 2017

1. Personaleomkostninger 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 1 1 

2018

kr.

2017

kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 7.044 7.044 

7.044 7.044 

2018

kr.

2017

kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 21.441 39.241 

Dagsværdireguleringer 633 121 

Øvrige finansielle indtægter 16.845 15.260 

38.919 54.622 

2018

kr.

2017

kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 358 212 

Dagsværdireguleringer 19 101 

377 313 

2018

kr.

2017

kr.

5. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 45.598 30.542 

Regulering vedrørende tidligere år (264) 0 

45.334 30.542 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

kr.

6. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 991.783 32.128 

Tilgange 875.000 0 

Kostpris ultimo 1.866.783 32.128 

Af- og nedskrivninger primo (71.904) (32.128)

Årets afskrivninger (7.044) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (78.948) (32.128)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.787.835 0 

Antal

Pålydende 

værdi

kr.

Nominel

værdi

kr.

7. Virksomhedskapital 

Ordinære aktier 400 250 100.000 

Ordinære aktier 400 1000 400.000 

800 500.000 
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Regnskabsmæssige specifikationer 
Regnskabsmæssige speci fikationer 

2018
kr.

2017
kr.

1. Bruttofortjeneste 

Nettoomsætning 2.392.509 1.806.202 

Andre driftsindtægter 0 118.500 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (1.988.396) (1.616.226)

Andre eksterne omkostninger (247.552) (239.247)

156.561 69.229 

2018
kr.

2017
kr.

2. Nettoomsætning 

Gavntræ 677.737 876.595 

Flis 1.255.891 540.000 

Salg af mos, øvrige aktiviteter 67.692 780 

Jagtlejeindtægt - jagt 297.589 295.227 

Lejeindtægter 93.600 93.600 

2.392.509 1.806.202 

2018
kr.

2017
kr.

3. Andre driftsindtægter 

Tilskud til grøn driftsplan 0 118.500 

0 118.500 

2018
kr.

2017
kr.

4. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 

Udarbejdelse af grøn driftsplan 0 155.000 

Skovning 193.545 362.415 

Flis 1.001.163 450.000 

Gentilplantning 301.237 264.999 

Kultur- og bevoksningspleje 89.845 65.265 

Vedligeholdelse af veje, grøfter m.m. 168.509 153.787 

Bygningsdrift 121.136 52.754 

Skovforvaltningshonorar 112.961 112.006 

1.988.396 1.616.226 

12
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Regnskabsmæssige specifikationer 

2018
kr.

2017
kr.

5. Andre eksterne omkostninger 

Forsikringer 13.564 13.668 

Honorar til revisor 22.900 22.900 

Generalforsamlings- og bestyrelsesudgifter mv. 114.189 108.397 

Kontorhold 29.063 19.267 

Løn til kasserer 25.000 25.000 

Drift af egne maskiner 909 4.635 

Renovation 0 200 

Ejendomsskatter 41.927 41.917 

Annoncer og reklame 0 3.263 

Administrationsomkostninger 247.552 239.247 

Andre eksterne omkostninger 247.552 239.247 

2018
kr.

2017
kr.

6. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter fra bankindeståender 21.441 39.241 

Dagsværdireguleringer af aktier 633 121 

Renter, HedeDanmark 16.845 15.260 

38.919 54.622 

2018
kr.

2017
kr.

7. Andre finansielle omkostninger 

Renteudgifter fra gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 1 39 

Renteudgifter til offentlige myndigheder 357 173 

Kursreguleringer af værdipapirer 19 101 

377 313 

2018
kr.

2017
kr.

8. Andre tilgodehavender 

Mellemværende HedeDanmark 1.959.651 1.363.219 

Merværdiafgift 0 104.964 

Øvrige tilgodehavender 0 2.400 

1.959.651 1.470.583 

13
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Regnskabsmæssige specifikationer 

2018
kr.

2017
kr.

9. Likvide beholdninger 

Garantkapital 20.000 20.000 

Øvrige indlån 3.307.965 4.458.104 

3.327.965  4.478.104 

2018
kr.

2017
kr.

10. Anden gæld 

Moms og afgifter 32.283 0 

Andre skyldige omkostninger 15.000 15.000 

47.283 15.000 

11. Specifikation af værdipapirer 

2018 2017

kr. kr.

Obligationer 

6% Realkredit DEK 22 sd 2016, nom. 137 (939) 139 960

960 2.844

14
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og 

risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter 

i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.  

Andre driftsindtægter 

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedakti-

vitet.  

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpemate-

rialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår 

eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.  

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 

herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten ind-

går endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.  

15
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Anvendt regnskabspraksis 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og ned-

skrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og 

gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle samt immaterielle anlægsak-

tiver.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, ren-

teindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer samt godtgørelser under acontoskatteordningen 

mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer tillæg 

under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres 

til posteringer direkte på egenkapitalen.  

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 50 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver) 

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipa-

pir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.  
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Hovborgs pris. 

Vi Vestjylland elsker og stedet vi bor, 
for her er der fred og idyllen er stor. 
Er kendt af turister fra syd og fra nord. 
Ja, Hovborg er stedet, hvor alting gror. 

Der minder er fra vore forfædres tid, 
det fattigt her var, der blev lagt meget slid, 
fra hede og lyng, blev der opdyrket jord. 
Nu gårde er bygget og kornet gror. 

I Høllund står Dalgas og skuer mod vest 
og over den skov, der blev plantet for blæst. 
Hans virke dengang, blev til gavn for vor by, 
hvor træerne fældes, der plantes der ny. 

I Hovborg Plantage der plantes på ny 
Og træerne rejser sig op imod sky, 
Men stormen føg over vor dejlige egn, 
Med væltede træer og byger af regn. 

Og når vi fra Baldersbæk kroger omkring, 
der er også minder, der rører vort sind, 
en stilhed, en ro, et fortryllende sted 
med søen og slottet i evig fred. 

Der navn Holger Pedersen knytter sig til, 
et livsværk har lagt på det øde sted. 
Nu slægtninge hans nyder frugten heraf, 
kan nyde naturen i fulde drag. 

Langs Klelund Plantage, der går alfarvej, 
vi nyder hver gang både bøg og eg 
I efterårsfarve og forår så grøn, 
og her Kongens Vase – jo, her er skøn. 

På toppen af bakken, der Hovborg vi ser, 
og hvor vi end skuer, der ser vi kun træer. 
Med midt gennem by Holmeåen sig snor. 
Ja, vi er tilfreds vi i Hovborg bor. 

M. T.  
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Jylland mellem tvende have 

Jylland mellem tvende have 
som en runestav er lagt, 
runerne er kæmpegrave 
inde midt i skovens pragt, 
og på heden alvorsstor, 
her, hvor ørknens luftsyn - 
ørknens luftsyn bor. 

Jylland, du er hovedlandet, 
højland med skov-ensomhed! 
Vildt i vest med klittag sandet 
løfter sig i bjerges sted. 
Østersø og Nordhavs vand 
favnes over Skagens - 
over Skagens sand. 

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

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

Jylland mellem tvende have 
som en runesten er lagt, 
fortid mæle dine grave, 
fremtid folder ud din magt, 
havet af sit fulde bryst 
synger højt om Jyllands - 
højt om Jyllands kyst.  

H. C. Andersen
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