
Kapitel 4: Traek af engenes kulturhistorie

Eng er en naturtype,som er priegetaf menneskebigaktivitet.
Naturgrundbageter blevet formet af menneskerog pitvirket af
en bestemtdrift gennemitrhundredermed det formitl at frem
bringegries og urter som foder for husdyr.Det er derfor na
turbigt her at betragteengenei forhold tib det omgivendeland
skab og samfundetop gennemhistorien. Det fobgendeer ikke
en udtommende,,engeneshistorie", menviser ved en riekke
eksempberhvordanengeneharhaft betydning for brugerneog
samfundetpit mangemitder.

Kildemateriabeter megetforskeibigartet,fra fund af forhi
storiske redskaberog bygningsrester,der kun indirekte peger
pit engbrug,iii meredetaljeredebeskrivelserfra forrige itrhun
drede,men det erog bbiver brudstykker.Det er ikke mubigt at
angiveudbredeisenaf ferskeengarealerpit forskelbigelids
punkterfor op imod vor tid. Man skabdog huske,at for syste
matiskdriening - forst i itbne grofter og sidenved hjtebp af
drienror - og udretningog/ebieroprensningaf snoedevandlob
bit grundvandsspejbetmegethojereendnu overabti landet.De
enge,bavtbiggendemarker og fugtige pbettervi ser i bandskabeti
dag,eraitsit kun en bible del af de omritder,der engangharvie-
ret enge.

eng som For foderafgrodernesog kunstgodningenstid indgik engenei
ressource dendel af en gitrds ebleren bandsbysressourceomritde- forstit

et som det omritde,en gitrd ebber iandsbyhavderitdighed over -

somikke bbev godsketog jordbehandbet,og som abtsitbit uden
for det dyrkedeareal.

nceringsstof- Abligeveb var bitde eng,overdrev,hedeog skov vigtige ebemen
balancen ter i agerbruget,idet nieringsstofferherfra,via husdyrenesgod

ning, var en forudsietningfor at kunne oprethobdeagerjordens
nieringsstothabance.

eng er agers ,,Engod enggor engodager" ebber,,enger agersmoder"erudtryk
moder for dennesammenhieng.Mere direkte gay engeneho og efter

griesningtil et bbandethusdyrhold,som igen gay triekkraft
foran ploy og vogn, kod, miebk, huder,taig, uld og mangean
dre ting, man havdebrug for bitde i en okonomi, der hoved
sagebigvar baseretpit selvforsyning,og senereogsit til mere
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speciabiserede,,handelsvarer"som f.eks. eksportstude.

kulturhistorisk De enge,manudnyttede,var bitde at finde pit vitde bavbunds
engbegreb arealer,isier bangsvandlobene,og pit hojerebiggende,meretor

bund,somf.eks. bysningeri skoven.De torre griesareaberer
ikke omfattet af dennebogsengbegreb.Det er ofte umubigtud
fra det filgiengebigekibdemateriabe,bitde det forhistoriskegen
standsinventarog det middebabderligeskriftbige kibdemateriale,
nojereat skelnemebbemanvendeiseaf vitde og torre enge.

hobjcergning Ordetengangiveret areabtil bjcergningaf ho - evt. med efter
griesningfor husdyr - og siger dermedkun indirektenoget om
de naturgivnebetingelserfor visse plantesamfund.Forst nitr vi
fitr egentligebeskrivebsersomf.eks. dennedenforgengivneaf
Arent Berntsenfra 1 600-itrene,og kort, der viser areabernes
bebiggenhed,bliver det rnubigt at skelnemelbernvitde og torre
enge.

Staldfodring
I itrtusinder harbitde menneskeneshusdyr og de vibdt bevende
pbanteiedendedyr brugt de lysitbne, gries-og urtediekkede
arealerfib griesning.Men forst da de forhistoriskebonderbe
gyndteat vinterfodre dereshusdyrpit staid, bbev der behov for
egentlig engdrift.

yngre Detteskersandsynbigvisi slutningenaf denyngre bronzealder,
bronzealder hvor en riekkefaktorer somtemperaturfaldog storrenedbors

miengder,mitske udpiningaf agerjordenog en nodvendigom
biegning af bandbrugettil et fastereindmarks-og udmarksystem
gor sig giebdende.Et resubtatvar, at dernu indrettedesstabde
medbitseskibberumi banghuseneseneende.

langhuse Op gennemjernabderog vikingetid finder vi grundlieggende
den sammelanghustypei forskebligevarianteroverhebebandet,
oftest med beboebseog ibdstedmodvest og stabdafdebingmod
ost.

Af de mangegitrdanbieg,vi kenderfra jernaiderog vikinge
tid har de flestevieret forhobdsvissmit med besietningerpit
f.eks.3 koer og 1 hest;i den andenendeaf skabaenfindes dog
storgitrdemedpbadstib omkring 100 dyr.

vinterfoder En nodvendigforudsietningfor at kunnehavehusdyr pit stald
om vinterenertibstriekkelige fodermiengdertib, at de kan over
leve, indtib det nye grieskommerfrern om foritret. For de
egentligefoderafgroderbegyndteat vinde indpasi slutningen
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af 1 700-itrene,mittte vinterfoderetbestit af ho og habm,for
mentlig supperetmed ,,bovho",bladeog kviste fra isier ask, elm
og lind.

I fundmateriabetfra jernalderenoptriederen riekke jernredska
ber, der toikes som bladeaf iovknive, kornsegbeog leer, se ogsit
figur 4.1.

ca. 1:5

Op gennemjernalderenvoksedebebladenesbiengde,hviiket
ertaget som udtryk for en meresystematiskengdrift med jcev
nereflader, fierre sten, tuer og stubbeog dermedstorreudbyt
te, sommereeffektivt kunnehostesmed denbangbladedebe.

Ager og eng
Abberedei den senejernaiderbit de enkehebandsbyersomritder
senerekabdetejerlaveneformentbig fast, selvombebyggebser
ne flyttede rundt indenfor deresressourceomritderi endnu
nogie itrhundreder,for de ornkring 1160 voksedefast, hvor de
ligger i dag. I ejendomsdokumenterfra 1200-itreneog fremad
finder vi den opregningaf elernentereiberdelressourcer,en
jordejendombestodaf, og somforbbev en fast formeb i itrhund
reder: gitrden elberbandsbyen,med ager og eng,skoveog gries
gange,fiskevandog mobber,bebyggetog ubebygget,vitdt og
tort, intet undtaget.

Eng optriederabtid sammenmed ageri disseopregninger,de
er bogstavebigtabt uadskilbelige.Det skyldes den indbyrdesaf
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hiengighed;derfor var englige sit vierdifuld som agerjord,ikke
areabmiessigti forhobdet 1:1, men somdebebementi ressource
omritdet.Hvis der ikke var engfib en gitrd, kunne denviere
vanskebigelberumuiig at fit bortfiestetebberafhiendet.

vangebruget De enge,der ikke bit sierskibthegnetbangsvandiob og soer,
kunne bigge somplettermebbemagrenei vangeneog var der
med underbagtsiedskifterytmeni vangebrugeii de deleaf ban
det, hvor man brugtedennedriftsform. Der kunne slits ho, nitr
vangenbit indhegnet,fordi densagrevar tibsitet, men det itr,
hvor rotationenmedforte,at vangenvar fceblesgriesning,mittte
engpbetterneentenhegnessierskibt ebberbaregriessessomre
stenaf vangen.

Den aeldste lovgivning
landskabslovene Dennenieresammenhiengmeblemengog agerfrerngitr kbart af

de middelalderbigebandskabsbovefra slutningenaf 1100- og be
gyndebsenaf 1 200-itrene,forst og fremmestJyskeLov, som al
tid nievneragerog engsammen.De sammeregbergjaidt aitsit
bitde for ager og for eng,men derer dog ogsit sierbestemmel
serfor enge. I praksiser der jo hebberikke stor forskei pit, om
en afgrodeer kornakspit strit ebberhojt gries og urter, de kan
skadespit sammemitde ved gierdebrudog nedtrampningebber
hostesaf de forkerte.

JyskeLov har en bestemmebseom opforebseaf vandmolber:
,,En mandma ikke opfore mollefrany, medmindrehan har dcem
ning og dcemningssted,saledesat der ikke skeroversvommelsepa
andenmandsager eller eng...", der fortsiettesmed bestemmebser
om hievd og straf. I SjiebbandskeLov erder bestemmebser,der
viser, at manbitde kunneslit ho og havemel i munden,hvis
man lod mobienviere en sitkaldt griesmolbeeblervintermobbe,
som eryderbigerebeskreveti SkitnskeLov: ,,Staren molle saledes
for andresenge, at den kan shadedem,skal den, der ejer moilen,
tage sit stigbord op Pinsedagsaften og ikke scettedetnedigen for
Mikkeisaften[28. september]...",herefter foiger bestemmebser
om sagsrejsningog evt. straf.

vandmoller og Pit denmitde kunnemanholde en passendebay vandstandi
enge iten i den seneredeb af griessetsviekstperiodeog nitr hosbietten

foregik - sebv eftersbietog griesningvar der tid tib, for vandet
bbev stemmetop igen. Nogle stederharmanbevidstbrugt
bundenaf selvemoibedammensom engbundom sommeren.
Ved mindrevandbob,hvor der kunneviere problemermed at
skaffevand iii mobledrifteni sommertiden,tabtemobbenikke
stort ved dennefordebing- og visse stedersuppieredeman
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med en vindmobie i nierheden,sit der abligevebkunne mabes
korn itret rundt.

tilfore fugtighed Ved forst at scenkevandstandenved pinsetidkunneman ogsit
flifore fugtighedtil areaber,som eblerskunne vierebidt for torre
i begyndebsenaf griessetsviekstperiodeog pit denmitde give
gunstigeviekstbetingelsertidbigt pit foritret, hvor dernormalt
ikke er megennedbor.

ikke engepa I de bestemmebserfor Fyn, som kaidesFyns vedtiegt,fra 1473/
skovenes 92 pitbydesdet, at ,,fceskalsa holdes,at hvermandtillceggersa

behostning megetfce,somhan [kan] fode pa sit egetgrces og strafoderog ej

huggenogenmandsskovforfce"samt,,item [bigebedes]tillcegge
hvermandsd mangehors og og [heste],somhan kan holde ogfode
pa sit egetgrces og strafoder,og holde demefter loven alle ejeres
skoveuden shade". Man vibbe abtsit ikke haveudvidet griesnings
og engarealernepit skovenesbekostning- et tilbagevendende
problemi de foigendeitrhundreder,hvor griesningsareaierog
hoshetengevar en forudsietningfor Danmarksstoreproduk
tion og eksportaf stude.

nye enge andre Men der kunne etabberesnye engeandresteder,f. eks.ved ky
steder sterne,somdet omtabesi et overdragebsesdokumentfra 1480.

Her drejerdet sig om et iavtbiggendearealpit sydsidenaf Man
ager Fjord, Sundkrog,hvor griensenmod det hojereliggende
bandscettes,,sa hojt sonderopfra Sundkrog,somdet duerat rydde
til eng". Somovenfor omtait indgitr engenesomen uundvieniig
del af bandsbyernesressourceomritde,men engehandlesog
overdragesaltsit ogsit fnit, nitr de erscerjord.Det kendesder
mangeeksempberpit gennemmiddelalderen.

Begyndende udskiftning og storlandbrug
jorden i scerdrzft Udskiftning af landsbyfiebbesskabetsjorder i aimindebighedebier

af en fiebbesengsom RibeHolme varikke pit tabei storstedelen
af Danmarki 15-1600-itrene.Her bbev jordenhelt overvejende
drevetinden for bandsbyfielbesskabetsrammer,undtagennitr
det drejedesig om adebenshovedgitrde,hvorafmangei lobet af
15- og 1 600-itrenefik deresjord i siendrift adskibtfra bandsby
jorden.

staldoksne Tibskyndebsentib adskiblebseaf iandsbyjordog hovedgitrdsjord
kunne bbandtandetviere engenesrigdomme,nitr de kunneud
nyttesaf den adebigeejer til opfodring af staldoksnestudeop
fodret pit stabd flu eksport,en produkfionsform,som forst og
fremmestadebensog kongensstorbandbrug- stottetaf bovgiv
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Ribe Holme

11294tillod kong Enik Menved bor- det, at hyis et hus med engsoigtestil en
gennei Ribe ,,at indgraveen eng" dvs. udenbys,skubbeengentagesfra husetog
badeden omgive medgrofter og eyt. di- bieggestib andrebongeneshuse,,,somyule
gen og brugeden ellen nyde indtcegter- gore byeizfyldeog tyngederaf".
ne afden, indtil byenenbievet ,,omgivet Ikke lienge efter udskiftningenbe
medinure". Det bbev Ribe abdnig fuid- gyndteman at heggeafgiften pit engene.
stiendig, sit byenbehobdtengen.Det van Byens indtcegtaf engeneblev brugt iii
en vierdifuld gave,for det drejedesig forskebbigefonmitb, indtii man i 1571 be
om ca. 200 tdr. bd. god marskeng,sene- stemte,at den for fremtidenikke skubie
ne sat tib en vierdi af 32 tdr. hantkorn, krcevespengeafgiftaf engene.I stedet
svarendetib vierdien af en pient stor skubbe able, den brugte af byensenge,
landsby.Andre end Ribeborgennehavde havetibdelt et ,,damskifte",dvs.vedlige
itbenbartogsit bnugtden gennemitnene, hobdeet bestemtstykke af den diemning,
for i 1525 blev sagentagetop, og eng- den bober bangsden udvendigeside af ka
ens tiihorsfonhold tib byen fastslitet.Det nalen, kaidet Stampemoliestrommen,den
blev ved sammebejbighedfoneslitet,at siden omkning 1300 havdeudgjort Ribe
omnitdetblev ,,indhegnetog brugt til enge, bys grienseog befiestningmod sydvest.
partet og skiftet mellembyensindbyggere" Denne vedligehobdelsespligtkunne
istedetfor at ligge uindhegnettil fiebles viene en tungbynde,sit tung, at da magi
tojngriesningog andenbrug. stenFniis i 1650 gernevilbe afstit sin eng

Denneudskiftningsketevistnok i tib den,den yule istandsiettedet dentib ho
1548, samtidigmed udskiftningenaf nendedamskifte,varder ingen den vilbe
Ostermade,et andetstontengomnitdei tage imod engen.Ordningenhan eksiste
Ribesbymark. Udskiftningenfonegik pit net fib omkning 1880,hvon byenovertog
denmitde, at man forst tog et stykke fra yedhigehoidebsenmodet mindre belob.
bitde Ostenmadeog Hobmeneiii ,,tyn- Denne sammenkobbingaf engareaberog
eng". Det en ikke helt kbant om dettebe- vedligehoidebseaf digen kendesogsafra
tyden, at stykkennevar fonbeholdt tyre, manskomradennebiengenemodsyd.
elberom tyn henbaneen det vestjydske Det hanvienethieydet,at for udskift
ond for tojning. Restenaf Holmenemd- ningen af engene,blcv disse ovenvejende
debtesi 2 stykken,sorn underopdeitesi brugt iii gniesning,men det er nieppe
lange,smable pancelber. tienkeligt, at Ribe ikke tidligene skuibe

I alt opdebtesHoimeneog Osterma- haveudnyttetsine vidtstnakteengetil ho
de i 243 andebe.Hven andelfibdebteset sbiet. Byen van i middebadenenbandets
husmedgrund i byen,somvan ejet af vigtigsteudskibningshavnfor hesteog et
en Ribeborgen.Abbe andelenegay nogen- af de store told- og markedsstedenfor
bundelige megetho, i 1781 ansatiii 1 studemed alt, hvad det kunne indebiere
dags sbiethven. af fodning og opstabdningi ventepenio

Husengeskuile altid foige medhuse- den,hyortib formentlig kom et vist hus
ne ved kob og salg,men det knievedes dynhobdtib lokalt brug.
samtidig,at ejenenskuble viene bongeri Den pludseligt fornyedeinteressefor
byen.Af en vedtaigtfra 1573 fnemgitn Hobmenei 1525 skybdtes -+
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Holmene,celdstematrikelkort fra 1839. Kort- og Matrikeistyrelsen.
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.
imidlertid nok, at mensdet blev

forbudt almindeligedanskeborgereog
bønderat kobe og opfedestude i stor.e
deleafJylland og havedemopstaldet
hosbonderi Ribesomegnog pabor
gernesegetfoder, beholdtborgernei
Ribe denneret. Ogsaunderde folgen
de árs stramningeraf reglernebeholdt
Ribeborgernedenneret. Og de kunne
skaffesig eget foder fra de store enge
ved Ribe, Holmeneog østermade.

For at de enkelteejere kunnekende
sit eller sine engskifter,var deropsat
skiftestenmed nummereller initialer

I 1760’erneangivesdet,at deravies
op imod 600 1s marskhopa Holmene
og derefter fedes 100 stykker slagte
kvg. I begyndelsenaf 1800-árenean-
gives Ribesmarskengeat vere ságode,
at dergives 10 rigsdalereller merei af

gift af en dags1at,Ca. 1 td. id., somgi
ver 3, maske4 godeborgerhesho

Idag ermangeaf skifternelagt sam-
men og ejerkredsenstterkt reduceret,
men byen kommuneneer stadig
,,tyrengen modsyd, som - efter at have
vret plojet et parar 1 1 970’erne- igen
henliggersom eng til grtesning.Ribe
Holme og omhggendearealerblev 1

1974 fredet,mestaf hensyntil fugleli
vet En stor del af Holmeneer dog i

dagopdyrket, og det yule vere onske
ligt, af hensyniii badefuglelivet og den
enestáendekulturhistorie,om man
kunnevendetilbage iii den tidligere
drift af Holmene,med hohostpa en del
af parcellerne.Der arbejdesmed at fit
fort skiftestenenetilbage pa pladsmel
lem de tidligere skifter, de fortl1er en
vigtig del af historien.

ningen - blev indstillet til. Der blev eksporteretmangetusind
dyr til de store nordeuropeiskemarkedersyd for Danmark.

Det er overvejendede storevest- og nordjyskeengstrknin
ger, derhar givet dyrenehuld pit kroppeniii denlangevan
dring modsyd, menogsit hovedgitrdepit øerneog i Skitne le
veredestude iii Europa.

ryttergodset Andre typer storlandbrug,i hvert fald medhensyntil grs- og
hoproduktion,var ryttergodset,somvar grundlagfor rytterre
gimenterneog det kongeligestutteri. I begyndelsenaf 1700-
itrene samledesdet spredteryttergodsi sammenhingende
rytterdistrikter,hvor der udlagdesstore engarealeriii de man
ge hestesgrsning og vinterfoder.Dette havdeofte katastro
fale folger for det omliggendebondebrug,som dervedmistede
sine vigtige grsressourcer.I 16- og 1700-itreneudlagdes
stutterivangei Nordsjlland til badegrsning og hoavl for
stutteriernepit Frederiksborgog Esrum.Her var hoveriarbej
det med hohosteni stutterietshovange,korselaf hoet og ved
ligeholdelseaf hegneneomkring vangeneen byrdefor de
omkringboendebonder.
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tidlig I Sonderjylland,der pit dentid var en del af hertugdommet
udskiflning Slesvig,foregik der en gradvis udskiftningaf landsbyfillesska

betsjorderalleredefra 1 500-itreneeller mitske endnutidligere.
Ogsit hervar det ikke mindst engene- men ogsit i hoj grad sko
vene - manvar interessereti at fit delt.

intensiv engdrzft Alleredefra 1 600-itrenekenderman iii systematiskoverrisling
af engei Rangstrupherredog lidt senerei Slogsherredi Son
derjyllandfor at oge houdbyttet.ønsketom en mereintensiv
engdrift gay stodettil udskiftningaf engenei disse omritder.Til
at afledevandetgravedeman grofter, somsamtidig dannede
skel mellem de enkelteengskifter.Den ogedeproduktion af ho
gjordedet muligt at havestude fra ostkystenpit staldfoderom
vinteren,for de blev videresendttil vestkystensmarskegne.

Engtyper I 1600-ârene
Hvor vi indtil nu harmitttet nojesmedbrudstykkerog indicier,
fitr vi for forstegang medArent Berntsenstopografisk-statisti
skevrk ,,Danmarckisoc Norgis FructbarHerlighed" fra 1656
et kyalificeret billede af samtidensdanskeog norske areal
typer.

eng zfolge Om engforklarerhan: ,,Engkaidis aid densiette [jtevne], side
Berntsen [blode/fugtige]Jord, somtit ScedeJord erfor taug oc fuctig, oc dog

mengdenaffgot Grcesfrembcerer,hvor aff Hoe tit Qvcegisunderhoid
hand haffvis". Han delerengenei tre typer: ,,Denforsteer den
Engbond,somudi Korn Wongeneetierfor AgerEnderneetier andre

saadannetemmetigehoje Stcederere tiggende,dessenGrcesom vet

icke i gemeen[almindelighed]voxseriangt, hoidesdet dogfor det
bceste;denandenEngbondkaidesMa Eng [vitd eng],er heellange

fuctige og sicettePiadser,som dog ere saa torre, at Vandet ikke aide

ies deroverstaar, og saadanEng giffver gemeentiggot iangt oc fuid

sombt Grces;Det tredie stagser Kier=Eng, er det Grces,som udi
Kier oc heelVandigeStcederer groende,hviiket omskiont det vet
kand voxe lengreendnogende andre, buyer det dog icke hoit uden
tredie Part saagot somentenaff deforige tvendestags,somder er
om EngbondsTaxt udifoigende6. Gap. vidre udviser".

om grcesning Videre sigerhanom kategoriengrtesning:,, Grcesningerpaa det
nestesomEngbond,alleeneat den ickegiernegiffver saamegeteller
langt Grces,at det vet hand siaais, oc derfor ... brugis tit Fcened
[kreaturer] derpaa omSommerentii Grcesgangoc Beedat under
hoide". Han forklarervidere om overdrevog forskellige typer
skov og fortstter: ,,Kierforstaais omLaugeoc dybestcederpaa
Marken etterMettumhoye,somstedsemedVandere opfytte,hvÜcke

KAPITEL 4: TRILEK AF ENGENES KULTURHISTORIE 43



doggemeeniigenmedStcergrceseller andetiangt Grces ere begroede".

va?rdiscetning Arent Berntsenskrev sit vuerk for denforstelandsdiekkende
jordvurdering,matriklen af 1662,var udarbejdet,sit for ham
var det vigtigt at angiveberegningsmitderog tabellerfor takse
ring af alle de arealkategorierog andreherligheder,derskulle
svaresafgifter af, sit den,derpittienkte kob af ejendom,kunne
beregnesine indtagterog udgifter af den.Beregningaf enges
vierdi, engbundstakst, er ikke det mindst komplicerede- der
varforskellepit storrelsenpit hols og kvaliteten af ho fra
landsdeltil landsdel.

engenesafkast Normalt blev engesafkastangivet i sit og sit mangelies ho, me-
get smit engstykkersitgar i favne ho. I ChristianV’s matrikel fra
1688,somvar gieldendeindtil 1844,indgik engenesafkast,an
givet i antal lies ho, i den samledehartkornsvurdering.

Hoslaetten
hegnenelukkes Af de bevaredevedtgter for landsbyernefra 1600- og 1700-

itrene, somindeholderregler for de flesteaf de dagligdagsfl
les anliggender,kan man fit indtryk af, hvordanengdriftenfo
regik. Efter at engenevar rensetfor alt uvedkommende,der
kunnehiemmegrssetsviekst og slitningen med le, skulle heg
nenelukkes mod kvieg,heste,svin og gas.Tidspunktetfor
dettevarieredemellem landsbyerne;nogenstederskulle det
ske allerede14 dagefor Pitske,men de fleste stederskulledet
ske senest4-8 dagefor Valborg dag 1. maj eller senestdenne
dag.

hohosten Tiden for hoslietfaldt ogsit lidt forskelligt - og det skal herbe
begyndes mrkes, at man indtil 1700 brugte denjulianskekalender,som

i 1 600-itrenevar 10-11 dagebagefter,sit nitr en vedtiegtfra
1639 fastslitr, at ingen mit slit ho for St. Hans dagville det idag
viere 10 dagesenere,altsit i begyndelsenaf juli.

Genereltlit hohostensbegyndelsei 1700-itrenefra allersidst
i juni ill omkring midtenaf juli mitned.

og afsluttes Afslutningenpit hohostensvingedeendnumere,nogle steder
regnedemanforst med at vre frdig efter midten af august.

Engene langs Skjernâen
I de vieldige engomritderlangs Skjern A’s nedrelob varhoho
stenaf stor vigtighed for hele egnen,idet ikke kun de tilgrien
sendegitrde og landsbyer,menogsit mangegitrde langt ud i

44 KAPITEL 4: TRI’EK AF ENGENES KULTURHISTORIE



oplandethavdeengeher.
Der var gennemitrhundredergjort forsogpit at tiemme iten

-eller i hvert fald at flytte problemethentil naboen- medgroft
ning og inddigning, menengeneforblevmegetvitde og blode.

Begtrup om ho

hoet beholder
sin godhed

Den landokonomiskeforfatter GregersBegtrup beskrevom
hyggeligt i 1812,hvordanman langs Skjern A lavede ho: ,,Hoet
kjoresi Atmindetighedgrant hjemPdAgreneved Gaardene,hvor
detfiereGangestroes,vendesog samlesi smaaStakke.Om Morge
nen Ktokken ti siaaesGrcesset,og udbredesstrax efterLeen.Alt
hvad som siaaesom Morgenen,stakkes,naar det torrer tidet, sam
me Dag om aftenen,inden Dugenfaider. Det udspredesigjen nceste
Morgen naar Dugener borte, og stakkesigjen, inden denfaider, og
saaiedesfortfares,indtii det er tort. HverBondehar ved sin Gaard
en temmeiigStykkegrant Land, somhan kaider Strostedet,og paa
det Stedtorres alt Hoet. Dagenefter at Grcesseter afstaaet,og paa
ovenmeidteMaadestakket,fares detfra Engenehjem di Strostedet,
ofte har han tyve Lcesstaaendesaatedesi smaaStakkeomkring
Gaarden.I deforste Dage scetteset Lcesi 8teStakke,da detsaa
iedeskan gjennemtuftesafVinden,om Regnskuttetreffe. Efterhdn
den somdet torres mere,og bedrehan taaie at ligge paa hinanden,
biive Stakkenestorre. MedEftergrcessetbrugessammeMaade".

Begtrup erkender,at fremgangsmitdener tidsrovende,men
dengiver prima ho, som ,,beholderai sin Godhed"og sin duft og

Figur 4.2. Skjerndonsnedre lab far reguleringernei dette og forrige

drhundrede.Konceptkort til VidenskabernesSeiskabskort, malt 1796.
Kort- og Matrikeistyrelsen.
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farve. Kvieg og hesteeftergriesseri engene.Egnens,,ringe Mo
sehagives til Faarene,og er et maadetigtFoder". Fra de enge,der
lit niermestiten sejledeman hoetmd til fastlandet,2 bitde
fulde gay et helt lies. I midtenaf 1 800-itrenekunnehohosten
let tagebitde 3 og 5 ugerfor enTarm-bonde.

Engvanding Man var somnievnt ovenfor mangestedertidligt interessereti
at fit udskiftet de fielles engefor at kunneintensivereud
nyttelsen.I Sonderjyllandomtalesafleredei 1631 udskiftnin
genaf en eng i Bedstedsogn,RangstrupHerred, i forbindelse
med indretningaf stemmevrkertil overrisling,og i 1712 be
mierkesdet i Tonderamts jordebogom landsbyenNolde,at
den ,,efterat opstemningenafvandetpdengeneved hjcelp af stem

mevcerkerer blevetopfundenog indrettet" erblevet i bedrestand.

engvanding i GregersBegtrupsfortieller i begyndelsenaf 1800-itreneom
Sydvestjylland engvandingi det sydvestligeJylland: ,,For Hedebeboerneer Eng

en SagafydersteVigtighed, da det er ved Hjcetp af Engene,at Bon

denskal vinde Gjadning til hansskarpeAgerjOrd. For EngenesFor

bedringerVesterboernemindre ligegyldig,endi defrugtbare Egneaf

Danmark. - Det vigtigsteMiddel, somanvendestil EngenesForbe

dring, er at scettedemunderVand. Paa Engeneshensigtsmcessige

Vandingvedfornuftigenat tedeVandet,at stemmedet i Vejret, at

planereJorden til det Øjemed,eller ved Trcerenderat fareVandetun

der Forhajninger,samt medSkjansomhedat vcelgeVandet,derpaa

gives mangeicererige Exempieri Vesteregnen,fornemmeligenI de
Sogne,somtigger paa beggeSideraf Kongeaaen.- Hedeegneneere
rige paa Kildevceidog Aaer.Den tcenkendeLandmandgiver her
sineKilder et passendeLab tit EngenesVanding, og medsmaaStik
renderfaresVandetover ogfordelesi sit Lab. Ofte ledesVandettil det
øjemedflere tusendeSkrit paa opkastedeDcemninger.Farend En-
genescettesunderVand, afledesdet sureVandvedGravter. Er det
vaadeEnge,scettessammeunderVandheteVinteren,dog at detbe
standigerflydende,og ei stiliestaaende;er det tarre enge,scettesde
underVandom Foraaret, naar Frostener afJorden. ".

engvanding i Ogsit liengerenordpit, i RingkobingAmt, var metodeni brug,
vestjylland og isr pit et parherregitrde,men ogsit hos bonder.Selv i Vend

Vendsyssel syssel,hvor man efter Begtrupsmening ellersgjorde for lidt ud
af engene,satteman pit nogle hovedgitrdeengeneundervand
ved hjielp af en hovedgroftog flere aflobsgrofter.I mindre mit
lestokblev engvandingbrugt ,,afmangeendogI Bondestanden".

husmanden i Af beskrivelsernei landhusholdningsselskabetsamtsbeskrivel
Vallerbcek serfra itreneomkring 1830 fremgitr det, at vandingsengene

vandtstrkt frem i Jylland,isr hos godsejere,prster og sier
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Figur 4.3. Omrádet

ved Lute Bagelund

gdrd medengvan

dingskanaleri for

skelligehajder. Udsnit
afmdlebordsblad,
malt 1875, rettet

1914. Kort- og

Matrikeistyrelsen.

ligt foretagsommebonder.Netopen sitdanomtalesaf forfatte
ren til beskrivelsenafViborg Amt fra 1839, St. St. Blicher. Det
drejer sig om en husmandi Vallerbiek, somCa. 20 itr for havde
lavet overrislingsanliegpit sin ejendom,sitdanat bitde ditrlig
engmed katteskcegog tidligere torre arealermed lyng nu gay
,,tcetogfrodig Grcesgradeaftidet elier for EgnensBanderstet ikke
bekjendteArter". Da folk sit resultaterne,hentedede ,,mirakel
manden"ud efter tur, sit Blicher skonner,at derpit egnenalle
rede fit itr efter var over2000 tdr. ld. nye vandingsenge,som
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skyldteVallerbtekmandendereseksistensog, da han skriver,
mitske det dobbelteareal.Vallerbek ligger lidt nord for Lille
Bogelundgitrd,se figur 4.3,hvor de forste af de mangeengvan
dingsanliegudmierketkanviere anlagtaf husmandenfraValler
biek.

engrnestre

Hedeselskabets
engvandings

anlceg

en td. land eng
goderfern tdr.

land hede

Figur 4.4.
Principskitseaf
arealanvendelsen
samt nceringsstof
transporteni et
vestfvskadaisland
brug Sdr. Felding

efter at kanalerhar
gjort det muligt at
intensiveregrcespro-
duktionenog etablere
kunstengepa de avre
terrasser.Jensen&
Jensen1979

I de folgendeitr sorgedeLandhusholdningsselskabetfor at der
blev uddannetet antal engvandingslrlinge,som senerevir
kedesomengmestre.Engvandingenvar en vigtig del af det i
1866 dannedeHedeselskabsstoreplanerfor hedeomritderne,
og i Hedeselskabetsregi blev engvandingeni de folgendeitr
grebetstort an.

Hedeselskabetshovedformitl var frugtbargorelsenaf de jyske
heder,og ill en sitdanopdyrkning krievedesgodning, foruden
mergelog andregrundforbedringsmidler.Hoproduktionenvar
afgorendefor, hvor stort et husdyrholdman kunnehavevinte
ren over og dermedogsit afgorendefor godningsmiengden.

Det er beregnet,at for hver tondeland overrislet eng kunne
manproduceresit megengodning, somvarnodvendigfor at
holde 5 tonder land nyopdyrkethedejordi rimelig godnings
stand.I ovrigt var det ikke kun godningfra stalden,man

0’

NEDRE TERRASSE - ØVRE TERRASSE ‘

ADAL

20m

ENG hø

brugte; det var ogsit almindeligt at gennedyrenesammeni
indhegningermidt pit dageneller om natten,hvis dyreneskulle
blive ude i sommertiden,sit deresgodningkunne samles.

anlc-egaf I lobet af andenhalvdel af 1 800-itreneblev deraf Hedesel
kanaler skabetanlagtCa. 410 km hovedkanalerovervejendelangs de

3 km
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EngvandingsankeggetStore
Skjernã Kanal
Et af de storstekanalanlieg,Hede
seiskabetstod for i Vestjylland, var
Skjernit Norrekanalogsit kaldt Store
Skjernit Kanal fra Rind A til
Ahlergitrde pit nordsidenaf Skjern
iten. Kanalenblev projekteretog an
lagt underselskabetstilsyn i 1871-72,
den er 21 km lang og harkunnet
vande385 ha eng,hvoraf Ca. 1/3 var
,,kunstenge"pit hojtliggendearealer.

Kanalener anlagtmedet meget
mindre fald end itens,sit kanalenkan
lobe i storreog storreafstandfra iten
og dervedvandede mellemliggende
arealer.Pit den nederstedcl af kana
len er hojdeforskellenmellem kanal
og it 12-13 m, og afstandenmellem
dem er 1-2 km. Fra kanalentog man
vand gennemsitkaldte tude medbe
stemtedimensioner,hvorefterman
ogsit afregnedesit bidrag til kanal
selskabet.Pit de enkelteengevar an
lagt tilledningsrenderog aflobsrender
med stor nojagtighed.Kanalenog
organisationenomkring den fungerer
stadigefter de sammeprincipper som
ved anlieggelsen,selvomdet kun er
en lille del af de oprindeligevan
dingsenge,der fungererendnu.Idag
brugesvandetovervejendeill sprøj
tevanding.

Engvandingsanlcegved Tarp, ankegget
er endnu ifunktion. Rasmussen1985.

storevestjyskeiter, hvorfra Ca. 7.500ha engkunnevandes,se
boks. Hertil kom Ca. 200 km kanaleranlagtaf private. I alt skal
deromkring 1910 havevret Ca. 10.000havandingsengog ca.
600 km hovedkanaler- og det ernok lavt sat,se figur 4.4.

alt blev vandet Genereltkan man nok git ud fra, at alt, hvad der i lobet af

= tilløbsgrøfter
Afløbsrende
,LEkvidjstancen = 0,1 m

10 20 30m
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1 800-itrenemed rimelighedkunnevandes,blev vandet. I da
lenelangs stort set alle vandlob i Vestjylland kan manendnu
finde resteraf kanaler.Der blev ogsit anlagtkunstvandingsan
lieg i Østjyllandog pit Øerne,hvor isier godserneog de større
gitrde anlagdevandingsanliegi itdalene,f. eks.i Vejle Ada!,
menherbetød itdalenesform, at dervar fierre egnede!okalite
ter.

andelsrnejerier Engvandingenhavdesin storhedstidi forbindelsemedhedens
opdyrkning.Et ,,biprodukt" var ande!smejerierne,somi be
gyndelsenaf 1 880’erneskødfrem sompaddehattei Sydvestjy!
!and og snartogsit i restenaf landet.

I takt medmekaniseringeni landbrugetblev det vanskeli
gere - eller dyrere - at vedligeholdedet fintmaskedenet af ka
nalsystemer,som desudenditrligt titlte pitvirkningen fra gras
sendekreaturer.Mineralgødningerstattedefra itrhundredskif
tet en del af staldgødningen,og efterhitndenblev foderafgro
der i omdrift almindelige.Hoet havdemistet sin centralerolle i
landbruget,og dermedblev vandingsengeneinddrageti den
almindeligedrift. Isteri 1950’erneb!ev hovedkanalernemange
stedersolgt til nyoprettededambrug,somnu aftogvandettil
helt nye formitl. Nogle kanalerog stemmevierkerhavdeeng
vandingsfolketovertagetfra tidligere vandmol!er,sit dervar
tale om genbrugi stor sit!.

kortlagte Forekomstenaf vandingsengei funktion el!er forfald er kort
vandingsenge lagt i 1963 og 1984, se figur 4.5.

Nogle fit engedrives fortsatmed engvanding.To er sikret
ved fredning og økonomisktilskud ti! driften, mensenkeltean
dre søgessikret gennemaftaler.

Afvikling af engene
Den afviklingshistorie,som erbeskrevetfor vandingsengene,
er i virkelighedenogsit dtekkendefor engei almindelighed.Pit
øernevar afviklingen alleredegodt igang, da Vallerbiekmanden
og hansligesindedesammenmed Hedeseiskabetgayde vestjy
ske engeen sidste,voidsomblomstringstid.

engarealeti Sitledesvar engarealetpit øernei 1866,da Hedeselskabetblev
1866 og 1888 dannet,pit 62.420ha mod Jyllands169.060,og i 1888 pit

49.894ha mod Jyllands179.500.En kombinationaf foder
afgrøderi omdrift, billigt udenlandskfoderkorn,kunstgød
fling, mekaniseringog ,,strukturomliegninger"i almindelighed
gjorde engeneøkonomiskmindre rentable,og sit forsvandtde
- niesten.De flesteblev druenetog plojet og indgik pit lige fod
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Fugur 4.5. Forekomsteraf vandingsengei tilknytningdl StoreSkjerna,

Kanal. Øverstsessituationen 1963:ArealmcessigudbredelseCa. 200 ha,
men kun Ca. 100 ha. er velholdte. Nederstsessutuatuoneni 1984:Kun Ca.

60 ha er titbage, hvoraf Ca. S ha er i funktion.Rasmussen1985.

med a! andenlandbrugsjord.Hvor det knebmed at holde dem
tørre,fik manHedeselskabetill at rette iten ud, sit afvandingen
blev bedre.

genopretning
Ringen sluttet?
I de senereitr er manb!evet opmierksompit, at disse iendrin
ger i landskabetharmedforten rkke nye prob!emer,som
krtever nye - el!er mitske snareregamle - løsninger.Man liegger
iter tilbage i de gam!eslyngninger,og eksisterendeengemit
ikke nedliegges.Som det senesteer det af Hedeselskabetfore
slitet at retablereeller nyanlieggeengvandingsanlieg,eller noget
der ligner, fordi engenesvirkning somfiltre kan nedsietteisier
kvte!stofudledningenii! vandløbeneog dermedhjielpe til opfyl
delseafVandmi!joplanen.

I
ALERRDE

‘‘

SKARRILD

* VANDINGSENGE I DRIFT

VANDINSSENDE I FORFALD

* VAT4DINSSENGE I DRIFT
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hvad er ho?

Lidt om ho
De landokonomiskeforfattere,der er citeret ovenfor, skrev for
kesere,som udmuerketvar klar over, hvad ho var, og hvordan
det indgik i kredslobeti landbruget.Derfor fortailler de ikke,
hvadalmindeligt ho bestitr af.

okologisk Men hvader da ho?Ho ergries og urter, der er torret, sit de
ford brug kan holde sig i mitnedsvisudenat ritdne,mugneeller giere

mereend godt er. Lidt giering skal dernemlig til, for at hoet
kan torrehelt og holde sig. Man kan sakesit ho, for at det ikke
skal mugne,i givet fald bliver det nemlig giftigt for dyrene,el
ler man kan laigge det lagvis medhalm.

Ikke-landmiendkan i dagliese sig til en del af det, der tidligere
var almindeligkendt, i den efterhitndenrigholdige hitndbogs
litteratur for byboer, der flytter pit landet og gernevil holde
husdyr.En del af bogerneer skrevetud fra en okologisk/biody
namisksynsvinkelog giver praktiskeanvisningerpit et land
brug, der pit mangemitder ligner det a!mindeligelandbrugfor
kunstgodningensintroduktion.I det okologiskejordbrug spil
ler hoet niestenden rolle, det spilledeengang,fordi staldgod
ningener af centralbetydning for det okologiske/biodynamiske
landbrug,bitde pit grundaf indholdetafNPK, de mangemi
kroorganismerog den forbedrede/genoprettendevirkning pit
muldlaget.Med denvoksendeeftersporgselpit oko!ogiske
landbrugsprodukterkan det se ud somom engeneer pit vej til
en renaissancei landbrugetefter mangeitrs nedprioritering.
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