5. Søerne
i menneskets tjeneste
Skont soerne I dag sammen med heder,
enge, ovcrdrcv og andre naturtyper en
beskyttet som natur, ma man ikke
glemme, at det fonst en I nutiden, idéen
om at beskytte naturen bar vundet md
pas. Tidligere udnyttede handets befolk
ning hele det omgivcndc landskab, og
det, vii dag kalder natur, blcv betragtct
som ressource pa linie med rastoffer I
jorden ellen fraser i skoven, som det van
menneskets piigt at udnytte sa godt som
muhigt. Soerne udgjordc en vigtig dcl af
disse natunressourcer, som kunne an
vendes pa mange maden og ill mange
fonmai, ofte ficre samtidig og af forskel
hige ejere ellen rcttighcdshavere, altsa en
flersidig anvendelse. Gennem hele histo
nien bar man anhagt en sadan nyttesyns
vinkei pa soerne, og nutidens beskyttel
sessynsvinkci vihic have vasret uforstaclig
og formenthig uacceptabcl for en
Tycho Brahe I 1500-arenc ellen en C.D.
Reventlow 11 700-arenc.
Soer, damme og vandhuiler en blevet
fonmet og pavirket af denne udnyttelse,
og selvom de fleste soer I dag sen ret na
turlige ud, han mange af dem et stasrkt
-

-

prasg af tidilgere tiders brug. I den enc
ende af skaiacn finder vi de belt kunstige
soer, damme og vandhuhhen, som en
stcmt op ellen gravet ud, andre en stasrkt
omformet I forhold tii det naturhige ud
gangspunkt, og en dcl soer en tonlagt ad
kunstig vcj for at blive en dci af land
brugsarcalcrne. Endehig en som det
sidstc sknidt I en lang udviMing nogle
tidhigene soer igen bievet vandfyldtc som
led i de sidste antlers mere aktive natur
forvaitning.
Dette kapitch giver en raskkc eksem
pler pa, hvordan soer, damme og vand
hulhen en blevet formet, brugt og omfor
met fra jernalderen tli op mod von tid,
og pa de spor som brugen bar efterladt I
og omkning soerne, den ilge savel som
planter og dyn bar knav pa opmasrksom
bed, fordi de en vigtige bnikken I vores
forstaelsc af det landskab, vi ban overta
get fra yore forfasdrc og skal give videre
tli yore bonn.
Genncmgangen en overvejende kro
nologisk, men en vis tematisening bryder
tidsfolgen, nan det en nodvendigt af hen
syn tli sammenhasngen.
-

-

Jaegerstenalderens spisekarnre
I de asldste penioder af forhistonien, for
befolkningen blev bofaste bonder kort
efter 4000 f. Kr., var en vassenthig dci af
bosasttelsen I landet knyttet til vandlob

og soer, som gay vand tll husholdningcn
og jagt- og fiskebytte for jasgenne. Spore
ne efter jasgerbefolkningens bopladser
ved de lavvandedc soer, med fangstred
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skaber, husholdningsaffald, hytte- ellen
teltpladser, ildsteder og bade, higger I dag
gemt under torven I de store moser. I
Store Amuse og Holmegdrds Mose pa
Sjaslland han bevaningsforholdene indtil
de store torvegnavninger og vandstands
sasnkninger, som begyndte omkning
1800, vasret sasniigt gode, og fundene fra
arkeeologiske undensogelsen henfra en
verdenskendte. Den bar dog vasret tale

om en udnyttelse, som ikke bar omfon
met naturgrundlaget, men kun forbrugt
de ressourcer, som soenne umiddeibart
kunne give fra sig.
I de efterfolgende artusmnden biev det
iandbnuget pa det faste land, den blev det
pnimasne iivsgrundlag, men fiskeni og
jagt I og omkning soerne forblev kenge
et vigtigt tilskud til bondebefolkningens
livsforelse.

Hellige soer og moser
Arkasologiske undersogelser han vist, at
man igennem det meste af forhistonisk
lid betragtede visse moser og soer som
heliigsteder. Dc kendte vaben- og bad
offerfund fra yngre jennalder en foreta
get I penioden mellem 100 og 500 e. Kr.
I soer med abent vandspcjl, som siden
bar udviidet sig til moser. Forst torve
gravning, drasning og opdyrkning I nyc-

re tid ban afsloret, hvad torven gemte.
Dc mange "moselig" som Tollund- og
Gravbaiiemanden, ogsa fra jennaideren,
en overvejende fremkommet ved torve
gnavning under og efter 2. verdensknig.
Undersogelser visen dog, at de fleste en
nedsat I omnader, den ailenede havde fact
mosekarakter, da ofningen skete I jernal
deren.

De første indgreb
Genenelt ma vi formode, at soerne blev
udnyttet f. eks. til fonsvan I den form,
de havde fra naturens hand, indtil vi
kingetiden ellen den tidhige middelalder
ca. 1000-1200, hvor bade de tekniske
muhigheder og de magtmasssige og oko
nomiske interessen blev sa stasnke, at den
van basis for at foretage storre jordarbej
den, den kunne "moblere om" pa land
skabet.
Alligevel kender vi et eksempel, den
tyder pa, at noget lignende kunne lade sig
gore ahlerede I tiden kort for Knisti fodsel.
I Borremosen ved Ars I Himmerland biev
den i asldne jennalder anlagt en tilflugts
-
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bong for bygdens befolkning I uroilge tI
den pa en lille holm I en iavning. Artusin
den for havde den vasret en so, men den
van efterhanden groet tIl og var blevet en
mose med bevoksning af lyng og birk.
Ved bongens anlasggelse pa hoimen, sum
blev forsynet med en lay void hangs randen og en gray udenfor, genskabte man
den abne vandflade ved en afgravning af
de ovenste lag afmosen figur 5.1. Man
fnistes til at kaide det en tidlig form for
naturgenopretning, her var det dog ikke
for naturens skyld, men for at opna den
beskytteise, sum abent vand selvom det
en af ninge dybde altid giver mod angni
-

-

Figur 5.1. Landsbyen p5 den tidligere betstede holm I Borremosen,
Iutttoto 1959. Nationalmuseet.

node, som tyder pa veludviMet landbrug
I de nasrmeste omgiveiser.
En sa knaftig asndning som denne ton
veafgravning en ovenraskende pa sa tld
higt et tidspunkt, og indgreb I denne
storrelsesorden bliver da ogsa sa vidt
vi ved forst almindelige omkning 1000
an senere.

bere, som ikke kan vurdere vanddybden
pa afstand og derfor altid vil betnagte
vandet som en forhindning.
I den senere del afjennalderen om
dannedes borgen til en aimindeiig
landsby, og den genskabte so groede atten til. Pollenanalysen fra mosen viser
store masngder kornpoilen I denne pe

Historisk tid
Nan vi kommer op I histonisk tid I slut
ningen af 1000- og begyndeisen af
1 loo-arene bliver billedet af soernes
rohie mere fyldigt. Her kan de fysiske
indgneb, vi kan erkende I landskabet,
suppleres med sknifthige kilders oplys
ninger om stednavne, tidspunkten, ejer

-

-

-

søborgene
forhold, byggeaktiviteter og politisk
baggrund.
Bondesamfundet I den forudgaende
peniode, den sene jernalder og vikingeti
den, van baseret pa en selvforsynings
ukonomi, sum bl. a. medfurte, at selv
samfundets ovenste havde deres garde og
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300m

Figur 5.2. Borganlgget tra 1100-Srene p5 den yderste holm er den Idste del at Soborg.
En lille byvoksede etterh5nden op mdc p5 nsset I lyatborgen. Efter Olsen 1996.

dagilge virke blandt de bonder, de van
ledere af. Fonst med omdannelsen af
samfundet til et egentligt nige med rege
rende og indbyrdcs stnidende stor
mands- og fyrsteslasgter efter eunopasisk
forbiiiede begyndte konger og stun
masnd at bygge faste borge til mere per
manent befasstehse af magten. Mange af
dem blcv anlagt pa nass ellen smaoen I
soer ellen ved kysterne, sa det omgivende
vand udgjorde en vassenthig dcl af borge
nes forsvarsvasnker.
-
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Borgen Søborgi Nordsjasiland en en
sadan stormandsborg, opfont i forste
haivdcl af 1 loo-arenc af asrkebiskop Es
ku, som dog matte afgivc den til kongen,
Valdemar den Store, efter langvanig be
lejningi 1161.
Borgen bestod I sin fonste fase af et
stentarn pa en holm ud for et nass I den
senere afvandedc Soborg So se ogsa
side 99-100 om Sobong So. Tarnet van
omgivet af en vold, og maske havde man
rettet holmens sider af, sa de van blevet

Suerne I rmnenneskets tjeneste

stcjlcrc, end de var fra natunens hand.
Ret hurtigt bhcv aniasggct udvidet og se
nene ombygget I flere omgangc, og efter
handen blcv den ogsa bygget mdc pa
nasssct, hvor den blcv anlagt ehier maske
udbednet nogie allerede eksistcrende
voldgravc, den afskan forbindelsen tlh det
faste land. En iillc by mcd kirke voksede
I hobet af middeialderen op I ly af bor
gen. Sammen mcd volde og grave ud
gjordc soens vand borgens vigtigstc for
svarsvasrken gennem hele dens funk
tionspeniode figur 5.2.
En hignende udviMing foneglk med
den lldt yngre bong Gurre hldt lasngerc
mod ost, som ogsa tilborte Eskil og asrke
bispestoicn. Den bestod I sin forste tid af
et omtncnt kvadratisk stentarn pa en hille
vandomkranset holm I kanten af Gurre
So, hvis vandstand dengang stod en del

Figur 5.3. Trappe og tortojningsring til b5de ved
Gurres ringmur tra 1300-Srene, da vandet stod helt
op til borgen. Foto Susanne Andersen.

hojere end I dag. Forbindelsen dl land
gik over en vindebro. Omkning 200 an se
nere under Valdemar Atterdag, hvis
navn siden bar vasret ulosehigt forbundet
-

Figur 5.4. Den yngste at borgene ved Hald, Viborgbispen Jorgen Frils’ borg tra 1 520’erne
p5 et ns I Hald so omgivet atvand og krattigejordvolde. Stik at Resen tra Ca. 1670. Det
Kongelige Bibliotek.
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med Gunre blev borgen udvidet med et
-

ningmursanlasg. Vandstanden biev sasn

ket hIdt for at fi mere plads pa oen, men
forsvanet blev til gengasld forbedret ved
ankeggelse af voldgrave pa de siden, hvor
soen ikke ydede tilstnaskkeligt fonsvar.
Adgangen foregik ogsa I denne fase ad en
bro, men man kunne ogsa sejle til borgen
og ft adgang ad trapper i ydenmurene,
som van forsynet med fortojningsninge
pa passende steder figur 5.3.
Denne regulening af vandstanden
kunne let foretages ved at asndre udlobs
tasnskelen fra soen, og netop ved Gurre
spiller vandstandsasndningenne en bety
dehig rolle for forstaelsen af siottets hi
storic. I nyene tid en vandstanden atter
sasnket, sa bongruinen I dag ligger omgi
vet af enge.
Soernes vandspejl blev hasvet og sasn

ket og borgene asndret og ombygget I

takt med asndninger I ejennes behov og
muligheden og med knigsteknologiens
udvikiing. I tiden ilge efter 1500 begynd
te ildvaben at fi betydning I Danmark,
og to af de yngste egenthige borgankeg I
landet, de to jyske bispeborge Hald og
Spottrup,basrer prasg af, at nu van so
vand og voldgrave sammen med tykke
mure ikke lasngere tilstraskkelige vasrn
mod en angnibende fjende.
Begge borge en opfort I de urohige an I
1 520’erne sum forholdsvis traditionelle

"vandbonge" I ellen I forbindelse med
soer, men de biev yderligere forsynet
med svasre og hoje jordvohde inden for
voldgravene, som skuile opfange kanon
kuglen fra en belejnende fjende. p et stik
fra omkning 1670 ses bongen I Hald So,
ved hvis udlob den higger en vandmohhe,
den bl. a. I et vist omfang kunne negulene
vandstanden I soen figun 5.4.

Va n d m øIIe rn e
Samtidig med de stenbyggede borge
med jordvasrker kom ogsa vandmohher
ne tIl landet uden at de to nyskabelser
dog behovede at have noget med hinan
den at gore.
For at anlasgge en vandmolle krasve
-

des store asndninger af de naturgivne forhold pa stedet. Et usasdvanhigt omfatten

de projekt I sa henseende blev den vand
molle, som cistenciensermunkene I Sorø
anhagde belt tast pa denes Muster Chris
tiansen 1981. Ved gayer og mageskifter
lykkedes det klostret, sum van grundlagt I
midten af 1 loo-arene, omkning 1205 at
f fuld radighedover soerne og de ovnige
areaher, sum omgav holmen, hvorpa
khostret det nuvasrende Sono Akademis
-

forgasnger -
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I handskabet, hvor de gay de bedste mu
higheder for vandstandshasvningér, etab
leredes den knans af soen omkring Sono,
vi kender I dag, med en vandstand, den
ved Mostret van hasvet mere end 2 m over
det oprindehige niveau den en siden
sasnket hldt igen. Men for at kunne drive
en molle skulle den vasre et havere liggen
de frahob, og det fik man ved at grave en
nassten 2 km hang kanal hangs kanten af
holmen ved Soro So tIl Tuel So. Mollen
med en faldhojde pa Ca. 1 m lagde man
lidt usasdvanligt forst pa mollestrom
men, sum denfra med et meget svagt fald
pa Ca. 3 cm pa 100 m forte vandet tli den
lavere higgende so. Det meget hue fald en
usasdvaniigt her I landet og ma have kras
vet stadig rensning og vedhigeholdelse af
-

-
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Boks 5.1. Vandmøller
Med danskernes ogede forbindeiser til
det sydhige Europa 11000- og 1100anene fik man kendskab til teknologi
en, den ikkc for havde vasret bnugt pa
disse breddegnader. En af dem van ud
nyttelsen af vandkraft I visndmoller.
For at kunne udnytte vandknaften
krasvedes ud over en vis masngde vand
en hojdcforskel mellem det tilstrom
mende og frastrommende vand, sum
skulle drive vandhjulet nundt. Masng
den af vand og hojdeforskellen, fald
hojden, van sammen med mollebjuhets
udfonmning og mollens gearing afgo
rende for dens effektivitet.
Faldhojdc kunne opnas pa forskei
hige mader, men mest aimindehigt blev

det at bygge en dasmning tvasrs over
en adal, hvorved vandet kunne stem
mes op I et reservoir, en mohledam. a
eller ved danmningen anbragtes sa sd
ye mollen med mohiehjulet ved en
mere ellen mindre regulenban abning
I dasmningen figur A. Fahdhojden
kunne ogsa skabes ved at lade en del af
aens vand hede md m en kanal omtrent
parahielt med aen, men mcd et mindre
faid. Mollen anbragtcs sa pa et sted,
hvor den van opnaet tihstrankkehig fald
hojde, og hvorfra vandet kunne fores
videre ud I acns hovedhob figur B.
Den vasscnthigste regulening af
vandstanden og dermed tilfonslen til
mollen skete ved fni-, bag- ellen goid
-

-

Principskitse at vandmoller,
A. dammolle, B. parallellobs
molle. Andersen original.

A

B

Reguleringsbygvrk/
stemmevrk/"rivrk"

"bagvand"
Mollebygning
med vandhjul
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shuscn, et stcmmcvasnk et andet sted i
dasmningcn ellen kanalsiden, genne lIdt
vask fra schve mohlen. Denne sluse kun
ne ogsa abnes belt i nodsituationen
mcd stone vandmasngden, f.eks. ved to
brud ciicr vohdsomme rcgnskyh, sa
vandet ikke rev den kostbarc molle

kanalen. At kanahen bar fungeret kan ses
af, at mollen van I drift i ficre arhundre
den og 11247 omtahes med hehe 4 vand
hjuh figun 5.5. Den en i dag ingen spor af
vandmohhcn, men Nationalmuseetbar
undersogt mohhctomten, og kanaicn nu
torhagt en opmaht og fredet som for
tidsminde.
Cistercienserordenens Mostre van
kcndt for deres store, velfungenende
-

-

med sig, og en dam kunne torhasggcs
ved reparationer pa mohiebjul o.h.
Mollerne kunne iiggc sa tast ved et
vandlob, som det van muhigt, uden at
de kom til at gcncre hinanden mcd for
hojt bagvand, sa hjulenc Ikke kunne ga
nundt.

vandmohhen, og det van da ogsa noget af
det forste, sum andre munke tiihonende
samme orden tasnkte pa, da de 11172
skulle finde et nyt sted ill deres Muster.
Ved Øm mellem Mosso og Gudcnaens
hob nord for halvoen fandt de et velegnet
sted, hvor de mahte hojdcforskchhcn mel
hem de to vandspejh dl at vasre 1 ahen ca.
60 cm, tilstraskkeligt tIl en vandmohle.
Her slog de sig ned og byggede Moster og

Figur 5.5. Soro Kloster omkring 1570, med b5de vand- og vindmolle. Fra Paludan 1995,
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mølle. Mulige rester af møllen er pàtruf
fet ved udgravninger for fà àr siden, og
der er fredet to kanaler ved kiostret, men
sammenhungen er ikke belt kiar.
Den højdeforskel, der var sà afgøren
de for munkene i 1172, er siden ndret,
idet der ved Gudenàens udlob i Birksø
senere blev etableret endnu en vandmøl
le, Ry Mølle, som i tidens løb forhøjede
sin opstemning sà meget, at Ry Mollesø
og den langstrakte Gudenso dannedes.
Herved blev det ogsà nødvendigt at er
statte en gammel vejforbindelse over àen
nogle km opstroms fra møllen med en
frge i stedet for en bro.
Eksemplerne viser, hvordan ankg af
vandmøller kunne medfore store foran
dringer i landskabet, hvor der blev dannet søer og sumpede omràder bag

Figur 5.6. Forholdene ved Viborg før og efter
forhøjelsen afvandstanden søen. A. Bebyggel
sen skraveret ved søens vestbred og forbindel
sesvejen til Asmild. B. Bebyggelsen oversvømmes
delvist og forbindesen til Asmild afbrydes ved

menneskets tjeneste

demningerne. I visse sammenhnge
var det en ulempe, men i andre var det
tilsigtet. Den hvede vandstand kunne
nemlig udnyttes til forbedring af en
borgs eller en bys forsvar. Det er for
mentlig àrsagen iii, at man i begyndel
sen af 1300-àrene hvede vandstanden
betragteligt, omkring 2 m, i Viborg Søn
dersø. Dels ønskede man vandfyldte
grave omkring den kongelige borg, der
anlagdes eller udbyggedes i kanten af
Viborgsøen efter et jydsk opror i 1313,
dels kunne man anlgge eller forbedre
Sondermolle ved udløbet af søen. Re
sultatet blev en langt storre so vej
dmningen mellem Sonder og Nørre
So er fra nyere tid og medførte, at en
eldre bydel, som là ved bredden af
søen, blev delvist oversvommet, og at

anIggeIsen af borgen og Søndermølle I begyn
delsen af 13OO-rene. Omtegnet efter Hjermind
et al. 1998.
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den landtange, der havde gjort det mu
ligt at komme fra Asmild ost for soen,
hvor bisperesidensen là, til Viborg by og
domkirken, blev sat under vand figur
5.6. Formentlig ville sosystemerne syd
for Viborgsoerne heller ikke eksistere i
deres nuvarende form, hvis der ikke
havde ligget en rkke vandmoller, som
regulerede vandstanden, sà den gay
mest mulig vandkraft.
En lignende udvikling kan ses i Ribe,
hvor damningen over Ribe A medførte
dannelsen af en so syd og ost for byen og

dermed ogsà muligheden for at lede
vand i graven syd og vest om byen og lii
Riberhus’ voldgrave. Dumningen er op
fort omkring 1250 og bar medført over
svommelser i baglandet, for ribebispen
fik i 1255 erstatning for jorder, der var
blevet oversvommet i forbindelse med
etableringen af Kongens Molle. I sen
middelalderen kom flere moller til.
Dmningen blev den faste vejforbindel
se over àen, hvor man tidligere havde
haft et vadested og màske en frergefor
bindelse lidt kengere mod syd.

Vandfyldte grave
Andre aflandets store slotte og kobst
der fik i lobet af middelalderen eller
snart efter vandfyldte voldgrave, ofte ved
hja1p af sindrige kanalsystemer, som
ledte vandet frem over lange afstande fra
soer og àer i omegnen.
København er et godt eksempel pa,
hvordan man kunne omforme de natur
givne forhold, sà man fik vandfyldte
grave pa et sted, hvor der mesten ingen
vand var. Byen er anlagt pa et meget
svagt skrànende, sine steder ganske sumpet terran ud til øresund, og der er in
gen storre naturlige vandlob i omràdet.
Da byen i lobet af 1200-àrene blev udvi
det og beftestet med volde og grave, ma
man ogsá have taget de forste skridt til
de store vandbygningsarbejder, der si
denhen bar kendetegnet vandforsynin
gen af Kobenhavn, bade ill voldgrave og
vandmoller og senere ill drikkevand
figur 5.7.
Forst og fremmest bar man amdret
Harrestrup As oprindelige forlob mod
syd til Kalvebod strand ved at kegge en
demning tvrs over àdalen, der hvor
-
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ogsà i dag den demning ligger, som
rer Roskildevej og afgnenser Damhusso
en mod syd. Tidligere hed soen Lang
vaddam efter dmningen og det lange
vadested, der forte vejen hen over den
fugtige àdal. Ved vestenden af &emnin
gen "dammen" byggede man et stem
mewerk og en vejbro.
Fra den her opstemmede so kunne
storstedelen af vandet ledes mod nord
ost gennem dalstroget, hvor nu Gron
dalsàen lober, og oven for Bispeengen
forenes med et vandlob nordfra, Lygte
ãen,fra den nu forsvundne Lerso. Lerso
en havde et naturligt udlob mod ost,
som sperredes med en damning, og der
etableredes et tillob fra Emdrup So, som
ogsà var blevet stemt op med en dm
ning. Emdrup So modtog vand fra Ut
terslev Mose og Gentofte So. Lygteàen
og Grondalsàen fortsatte md mod byen i
et samlet lob, Ladegàrdsàen, som ved en
d2emning blev tvunget op i et lob til den
lavning, hvor Peblingesoen og Sorte
damssoen efterhànden dannedes. Sidst

mevntes naturlige udlob mod øresund
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Figur 5.7. Dmninger, kana
ler o. I. med tilknytning til Kø
benhavns voldgrave. Omteg
net efter Strømstad 1996.

reguleredes ved en dsemning ved soens
nordostende, hvor nu østerbrogade gàr.
Forbindelse til voldgravene fik man
gennem en rende fra Peblingesoen ill
knekket i voldgravsforlobet ved det se
nere Jarmers Tarn. Efter bygningen af
Rosenborg og udbygning af beftestnin
gen i 1600-àrene suppleredes med Pey
manns Rende nu jord&ekket mellem
Sortedamssoen og den nordostlige del af
voldgravssystemet. Denne weldige kon
struktion med kunstige soer, demnin
ger, gravede render og sluser er forment

hg udfort i etaper, men storstedelen er
veldokumenteret ahlerede fra 1500-arene, og store dele ma da have vaeret i brug
i flere hundrede àr.
Sàdanne mere eller mindre komplice
rede vandsystemer kendes fra de fleste af
yore kobstder og storre kongehige og
private slotte og herregàrde. I reahiteten
er alle slots- og herregàrdsankeg med
rodder tilbage til 1600-àrene eller for
omgivet af mere eller mindre kunstige
soer med tilborende vandbygningsanheg
med tillob, damninger, sluser og moller.

Vand til pynt
Barokkens haveanlaeg
Fra at were en nodvendig del af forsvaret
af en borg eller en by blev vand i soer og
damme i lobet af 1600- og navnhig 1700àrene i hojere grad til pynt og rekreation.

Gamle bygnings- og forsvarsankeg byg
gedes om efter nye stilkrav, og de omgi
vende vandflader fik nu en mere status
messig og dekorativ betydning og sen
dredes, sà de kom til at fa den strkest
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Figur 5.8. "Sølandskabet" ved Gb
rup. A. Valkendorfs renssanceborg
omgivet af den opstemmede sø. B.
Moltkes moderniserede anIg fra
1760’erne. Efter Petersen 1975, A
omtegnet.

muhige estetiske virkning. Navnhig on
sket om at udnytte vandfladernes spej
lende virkning i haveankeggene til "spejh
damme" medforte store andringer.
Herregàrden Glorup pa Fyn er et
usedvanhig smukt eksempel pa denne
udvikhing, men der kunne nvnes
mange andre.
Glorup tihhorte i shutningen af 1500arene rigshovmester Christoffer Valken
dorf. Han flyttede sin fdrene gard Gb
rups bovedbygning fra voldstedet ved
Holmeso og àen, hvor det havde higget
siden engang i middelahderen, til et sted
hidt kengere mod sydvest, hvor der var
muhighed for at etablere en ny firesidet
herregardsphads omgivet af en kunstigt
opstemmet so og vohdgrave figur 5.8A.
Garden skiftede senere ejere og bhev om
bygget, og omgivelserne bhev endret i
flere omgange, men grundelementerne
fra Valkendorfs tid gik igen.
Mest radikalt gik ejeren Adam Gott
lob Moltke ill varks. Han omhagde fuld
stndigt de omgivende arealer, bl. a.
bhev de endnu tilbagewerende dehe af re
nssanceankeggets voldgrave opfyhdt, og
resterne af den omgivende so omskabt
tih et stort, rektangukert bassin, en spejh
dam, med en central o, det hele omgivet
af snorhige hindeahhéer figur 5.8B. Hele

-

-

-
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nyankegget af parken foregik i shutning
en af 1700-arene, men de centrahe dele
er endnu bevaret figur 5.9, mens andre
dehe af park- og bygningsankegget er
endret siden. Glorups haveankeg er en
af yore fineste, gamle herregàrdshaver,
hvor den lange udvikhing i bygnings- og
havekultur med soerne som centrahe ele
menter endnu kan aflses.
Vandets spejlende effekt anvendes
igen og igen i periodens danske herre
gardshaver, inspireret af barokkens
haveankeg i Frankrig, England og Tysk
hand, i lange, smahhe, korte, brede, runde
ehler ovahe bassiner, kantet af og spej
lende hkke og ahléer og grnsende op
til sirlige parterrehaver med samme re
gehmessige afgrensning som bassiner
ne. Og hvis man ikke kunne genbruge
sin renssanceso som pa Gborup, kunne
man grave og opstemme en ny vand
forekom rigehigt i datidens landskab.
Med kanaher, grofter og underjordiske
vandledninger kunne man yderligere
flytte om pa vandet, f. eks. i kaskader
elher bvis man kunne fa tryk pa van
det i fontner. Den runde o i spejh
dammen pa Ghorup fik en fontne i
1773, og i parken ved Bregentved, der
-

-

-

Figur 5.9. Gborups hovedbygning med spejbdammen
set fra parken. Foto Susanne Andersen.
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ligesom Gborup tihhorte Mohtke, forteh
hes det i 1770’erne, at der er en
meget vel indrettet kaskade
Neden for
samme er en hiden fontne
Bag ka
skaden er et bassin tih at opbohde van
det, naar vandfald vii haves. Bassinet er
forsynet med en mur af kampesten, og
vandet dertih hedes gennem en hang ka
nal, hvis sider ligehedes er forsynede
med en mur af hugne kampesten, fra
Ejlemade So, der bigger tset udenfor"
Kaskaden eksisterer endnu. Soerne kun
ne sahedes bruges i haverne bade direkte
og indirekte.
I udkanten af haven ved Ghorup fik
Mohtke anhagt et parti med bhodere for
mer pa soerne og et mere handskabehigt
prg, som indvarshede en ny fase i her
regàrdshaverne, den engehske landskabs
have.
"...

...

...

En ny Iandskabelig have
En ny have i denne stih bhev i 1780’erne
og 90’erne anhagt belt fra grunden i et
kuperet landskab ved kridtklinterne pa
Mon. Ejeren var den berejste og kuhtive
rede 2. generationsindvandrer Gerard
Pierre Antoine de Bosc de la Cahmette.
Han udformede haven, hvor ban fa ar
senere byggede sit hihhe lystshot Liselund,
pa et area! med marker, skove, overdrev,
moser og smabekke. Der bhev gravet og
bygget demninger, sà vandet samledes i
soer og kanaler, og rundt omkring i ter
renet opfortes smahuse ill forskehhige
formal, udformet i tidens idylhiske stil.
Der blev bygget grotter, tempher, broer
og sagar en ruin, og opstilhet statuer og
andre monumenter. Men vandet er det
belt centrale element i haven, vand i for
skellige niveauer, stille vand i soer og ka
naher og faldende, rislende vand i bkke,
der binder hehe ankegget sammen. Der
er muhighed for stille meditation pa de
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blanke vandflader i det smukke landskab
med pkener og tregrupper, omkranset
af skov figur 5. bA. Her er ingen rette
linier, sobredderne og kanaherne er
slyngede, det er menneskeskabt natur,
den begyndende romantiks ideaher om
sat i praktiske ankegsarbejder. Formen
er den nye engelske have, men med
fransk inspiration fra dronning Marie
Antoinettes Petit Trianon ved Versailles
og parken ved Hermenonvible, hvor
Rousseau blev begravet, begge anhagt i
1770’erne og 1780’erne.
Liselundparken med pkener, treer,
soer, sommersiot og smabygninger er
velbevaret figur 5.1OB, men en del for
svandt ved et par store skred i kridtkhin
ten i begyndehsen af 1900-àrene. Som i
andre herregàrdsparker krawer havens
stihiserede natur stadig pasning for ikke
at udvikle sig ill skov og vildnis. For at
soer, kanaler og vandbob fortsat kan fun
gere som "rygraden" i haveankeg som
dette, er det vigtigt at de jvnhigt opren
ses, og at kan.tsikringer, d2emninger og
stemmewerker vedhigehobdes.

Haven omkring karpedammene
Den engelske have gik sin sejrsgang
gennem de formelle danske barokbaver,
der en for en omdannedes i den nye stil,
som var bilhigere i bade ankeg og vedhi
geholdelse. Ved Gisselfeld pa Sydsjh
land, hvis renssanceborg i en opstem
met so var udformet pa samme made
som Gborups i 1500- og 1600-àrene,
bhev haven udvidet sterkt fra sbutningen
af l700-arene til et stykke op i 1800arene. Alberede i 1 560’erne havde ejeren,
Peder Oxe, etableret en rekke damme
til et karpefiskeri, og flere kom efter
handen ill. En del af dammene bhev
inddraget i et sterkt udvidet haveankeg,
som op gennem 1800-arene blev anhagt

Scene menneskets tjeneste

A

Figur 5.10. A. Udsigt fra sbottet over den centrabe deb af parken p Liselund Ca. 1800. Akvarel af S.L Lange.
Efter Scavenius 1992. B. Samme vue som A, men I sommeren 2000. Foto Susanne Andersen.

pa det bolgede, skranende terrn mel
lem borgen og Susàen, hvor soer og
damme i forskehhige niveauer var det

sambende element. Ved midten af 1800arene skal man have haft 26 opikemme
de soer i parken.
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Figur 5.11. Parken ved Gissebfebd med damme I fbere niveauer. Deer ikke bare tib pynt,
men er anbagt og bruges ogs I dag tib karpeavb. Foto Susanne Andersen.

Terrnet gay gode muhigheder for at
bygge forskellige vandankeg som kaska
der og et springvand, som blev forsynet
fra den hojestbiggende so og derfor hay
de tryk nok til en forhohdsvis hoj vand
strahe figur 5.11.
Oprindebig var der ogsà plads til vib
de planter, men med indforehsen af
bbomsterbede, som skubbe buges, og sbà

maskiner i stedet for fàrersning,
trngtes den vilde natur nsten belt ud
af haven. Tib gengeld ilk man et storslà
et haveankeg, som bh. a. gay inspiration
ill omkeggehsen af de kobenhavnske
voldankeg tib parker i 1870’erne med
resterne af vobdgravene formet som
slyngede soer omgivet af phener og tree
grupper.

og vand til nytte
Vandforsyning i byerne
Drikkevand blev i byerne traditionelt
hentet i private ebler offentlige bronde,
men i storre byer som Kobding, Odense,
Hebsingor og Kobenhavn blev brondene
i slutningen af 1500-àrene suppleret
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med et antal offenthige "vandkunster",
vandposter eller springvand, som fik
overfiadevand fra soer i byernes omegn
gennem mere ebler mindre underjordi
ske vandledninger.

ic

ri

e in ski

tlen

Figur 5.12. Springvandet p5 Gammebtorv I 1700-Srene. Efter KøbenhavnsVandforsynings
Historie 1959.

I Kobenhavn bhev der i arene om
kring 1580 pa kongehig ordre opsat 3
"vandkunster" ehler springvand, hvor
byens beboere kunne hente vand, et pa
Gammel Tory figur 5.12, et ved Hoj
bro og et i Kobmagergade. Vandet blev
ledt md tih byen fra den hojtliggende
Emdrup So i vandledninger af udbore
de trstammer. Efterhànden ilk en del
af byens mest indflydelsesrige borgere
lagt egne vandledninger fra sàdanne
poster til deres huse. Efter ankeggebsen
af Rosenborg Shot i forste hahvdeb af
1600-àrene lagde man endnu en vand
ledning fra Emdrup So tih den nordost
lige del af byen, hvorfra der ogsà efter
hànden blev indlagt vand i flere private
huse. I begyndelsen af 1600-àrene etab
leredes ogsà flere private "springvands
kompagnier" med egne hedninger fra
Emdrup So.
Vandhedningerne bhev lagt oven pa
jorden, noghe hangs "kongens korevej"
Kongevejen, og i midten af l600-arene
var der 6 vandrender med drikkevand
fra Emdrup So tih forskehlige steder i Ko
benhavn figur 5.13. Forst i 1752 bhev

hedningerne gravet ned eller dkket tih
med jord og gnestorv.
Drikkevand blev ogsà hentet fra byens voldgrave, men i begyndehsen af
1600-àrene bhev der fort vandledninger
med "pumpevand" md til byen direkte
fra Peblingesoen og Sortedamssoen.
Kvahiteten var ringere end for vandet fra
Emdrup So, men man forsogte dog med
regher og praktiske foranstahtninger som
jvnlige oprensninger at beskytte so
nekken som drikkevandsreservoir.
Sortedamssoen oprensedes i de forste
àr af 1 700-àrene og hehe sonekken igen i
1720’erne, og samtidig fik soerne den re
gebmssige form med faste dosseringer,
de bar i dag figur 5.14. Der blev samti
dig foretaget tahrige forhojehser af dm
ninger og udbedringer af shuser og stem
mewerker. md imehlem gik det dog belt
gaht. Under svenskernes behejring i 1658
skete der store skader pa dmninger og
ledninger, og Damhussoen og Emdrup
So lob tor, mens Sortedamssoen og Skt.
Jorgens So som dog ikke pa det lids
punkt indgik direkte i drikkevandsforsy
ningen var mesten uden vand. Ved nyt

89

Scer

en beskvttet nets type

Figur 5.1 3. Kort over Københavns omegn med de vsentbigste ebementer I byens drikke
vandsforsyning. Stik fra Ca. 1710. Københavns Stadsarkiv.

arstide 1685 bundfros Sortedamssoen,
sa der opstod ahvorhig vandmangel. I
vade ar bob vandet til gengeeld over
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demninger og slusewerker og over
svommede tilstodende areaher tih stor
gene for de omboende bonder.

Søerne menneskets teneste

Figur 5.14. Udsigt fra østerbro over søerne. PS nogle af blegdammene tib højre er efter
hSnden blevet opført høje tørrehuse tib tørring af lange tøjbaner fra det nrbiggende kat
tuntrykkeri. Maleri af b.C. DahI 1813. Det Nationabhistoriske Museum p5 Frederiksborg
Slot, Hilberød.

Brandslukni ng
Vandforsyningen fra soerne skulhe ogsa

kunne bruges til brandslukning, men
netop i 1728, hvor en stor del af byen
blev odelagt af brand, var der vand
mangeh, enten fordi man var i gang med
reparationsarbejder pa vandledninger
ne, elher fordi vandet netop var bhevet
brugt til at fybde den nyoprensede Peb

Det bhev efterhanden for komphiceret
og ineffektivt med de mange offentlige
og private vandhedninger pa kryds og
twers i byen, og i 1859 opforte byen et
nyt, moderne vandvserk med pumper og
fihterbassiner pa ostsiden af Skt. Jorgens
So. Koheraepidemien i 1853 havde vist, at

den gamhe drikkevandsforsyning var di
rekte sundhedsfarhig. Efter 1893 indgik

lingeso. Ved engkendernes bombarde
ment af Kobenhavn i 1807 blev mange

sorekken ikke kengere i den normahe
drikkevandsforsyning, som nu bhev vare

af vandledningerne beskadiget, og det
vanskehiggjorde shukning af de brande,

taget af artesiske boringer i ophandet. En
lignende udvikling skete i de fleste storre

som bombardementet forarsagede.

danske byer fra midten af l800-arene.
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Blegdammene
En rekke ankeg, der tidhigere var ahmin
dehige i ebler ved soerne, har i yore dage
kun efterhadt sig spor i form af navnet,
Bhegdammen ehher Bhegdamsvej.
Bhegdamme var rektangukere jord
stykker, som là pa rad og nekke, i Ko
benhavn meihem Blegdamsvej og Sorte
damssoen. Pa lodderne var der havvan

dede damme forbundet med smã render,
hvortil vandet pumpedes op fra en rende
hangs sokanten. Hor og bomubdsstoffer
blev behandhet ved at bhive gjort vàde i
dammene og derefter spredt ud pa det
plane underhag, sà so! og iltning kunne
blege stofferne. Det knevede megen ven
ding og sprojtning, og det tog flere ma
neder at fa tojet jevnt hvidt figur 5.15.

Ferskvandsfiskeriet
Ferskvandsfisk var tidhigere afbangt stor
re betydning i kosten end sahtvandsfisk.
Af havets fisk var det kun sild, som kun
ne nedsaltes, og torsk, som kunne torres,
som spilhede en vis rohle, fordi de kunne
opbevares og transporteres over storre
afstande. De ferske vandes fisk kunne
derimod fanges eller opbevares i damme
tt ved de stedér, hvor de skuhhe spises.
Ferskvandsfisk blev werdsat hojt,
navnhig af overkhassen og ved festhige lej
higheder af able samfundskhasser. Man fo
retrak karper, karusser, brasen, gedder og
flod-krebs, som gik under betegnehsen
herrefisk, mens de ovrige ferskvandsfisk
som aborrer, stint en laksefisk, firer,
bojer, suder, skailer, hork og al regnedes
til de "gemene" spisefisk, i betydningen
ahmindehige. Laks og orred bhev fanget i
vandlobene og skal ikke omtahes her.
Fiskeriet foregik overabt, hvor det kun
ne lade sig gore. Men fiskeretten tihhorte
oftest bred- ehler soejeren, dvs. kongen el
ler godsejeren, sà almuen var de fleste
steder henvist til at fiske fra kysten, hvor
fiskeriet de fleste steder var frit.
Figur 5.1 5. Tegning af en blegdam ved Sortedams
søen fra 1700-Srene. Københavns Bymuseum.

Hvor der i forvejen var opstemninger
og dermed bygwerker til f. eks. molher,
bhev der anlagt faste fangstankeg som
àbekister eller àhevrker pa nedstromssi
den, og i mohledammene udsattes ruser,
som ses afbihdet handskrifter ahherede i
1300-àrene figur 5.16. 11700 beskrives
fangsten i àlekisten ved Esrum Mohhe i
Nordsjehland som "godt Aahefang" Ru
ser flettet af f. eks. hassel og pih kendes
belt tihbage tih stenahderen og bar veeret
brugt i àrtusinder i mesten mendret
form. Krebsene fangedes i lignende flet
tede fangstredskaber.
I de storre soer blev der fisket med
store vod bundet af hampegarn, som
kunne were 5-600 aben lange, elher med
mindre net elber ruser. De mindre soer
og damme kunne indgà i et systematisk
kuhturfiskeri med regehmssige torn
ninger, som det kendes fra 16- og 1700àrenes fiskeri pa kronens godser, iner i
Nordsjuehhand. Herfra indgik ferskvands
fisk som en meget wesenthig del af màhti
derne i den kongehige hushoidning.
Pa bade krongodset og de private
godser kunne der were ansat en fisker eb
her fiskemester, som kunne have assi
stance fra bonder og husmeend, som
ydede en del af deres afgifter eller hoveri
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Figur 5.16. Fiskeruser i mølbedam, h5ndskriftsilbustration fra 1300-Srene. British Library.

som arbejde ved fiskeriet. Fiskeriet kun
ne ogsa were forpagtet ud pa kontrakt,
sa fiskemesteren forphigtede sig til for et
vist arhigt behob at forsyne ejeren med en
vis rnengde fisk, men samtidig havde
by til at nehge overskuddet. Soer og
damme skuhhe dog were "veh besat" med
fisk, nar kontrakten lob ud.
I det store arkivmateriahe vedrorende
administrationen af de kongehige godser
i Nordsjehhand er der mange oplysnin
ger om fiskeriet Rockstroh 1913. Det
bhev, ofte samhet for hehe omradet, for
pagtet ud for perioder af 6 ehher 12 ar fra
1653 tidhigere havde fiskemesteren weret direkte ansat, og der findes derfor
gode beskrivehser af tihstanden i soer og
damme fra synsforretninger i forbindeh
se med lii- og fratrsedelse af de forskelli
ge forpagtere og forhandlingerne om de
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okonomiske forhold ved forpagtningen.
Selvom det nordostsjehhandske fiskeri
var landets storste, svarede forholdene
godt tih dem, der i mindre mahestok her
skede pa de store godser. Der fiskedes i
soer og damme, men skehlet var ikke
skarpt mehhem disse to kategorier. Soer
ne opdehtes i "hovedsoer" som Arreso og
Furesoen, "middehmàdige" som Sjeehso
og Sonderso samt "smàsoer". I de storre
soer udsattes fra tid tih anden fiskeyngeh
for at forbedre bestanden. Tih det nord
sjllandske fiskeri horte ogsa soer, som
tjente andre formal, som f. eks. mohhe
dammene ved Kronborg Gewerfabrik
ved Hehhebek og noghe af soerne, der
indgik i Kobenhavns vandforsyning, bl.
a. Lersoen og Skt. Jorgens So. Tih dam
mene horte de belt kunstige ankeg mere
eller mindre omgivet af themninger og

oerne menneskets tjeneste

med "munk" ii! regulering af vandstan
den og til tomning. Her kunne ogsa
were hyttefade. De mindre soer kunne
ved opstemning vere gjort storre og
kunne ikke tommes belt.
De rigtige soer heverede mange for
skelhige slags fisk, hvorimod smasoer og
damme naisten udelukkende bhev brugt
ill systematisk produktion af karper og
karusser, det sakahdte kuhturfiskeri. Der
naivnes damme, vi slet ikke kender i dag,
som f. eks. den store Kehdso rnehlem
Havrehohm og Vilhingerod, som ikke i
flere hundrede ar bar weret vandfyhdt og
i dag er dyrkede marker og eng. Andre af
dammene kan genfindes som sohide
daimningsankeg i skovene, bh. a. er der
bevaret en storre sarnhing nu torre
damme i Rude Skov, som har weret i
brug indtih begyndelsen af 1 800-àrene
figur 5.17. Mange af dammene havde
weret i drift siden middehalderen og hay
de tihhort de khostre og andre kirkehige
ejendomme, der ved reformationen kom
tih at udgore grundstammen i det nord
sjaillandske krongods. Dette gailder bl. a.
}Ebelholtdammene ved Arreso og dam
mene ved det tidhigere Knardrup Kloster.
Ved de kongelige ladegarde og shotte,
-

-

Figur 5.1 7. Tørlagte karpedamme i Rude Skov. Foto
Erling BuhI.

hvor en stor del af fiskene skulbe spises,
ha grupper af mindre damme, hvortih fi
skene overfortes og kunne opbevares,
indtih de skuhbe afeveres ill de kongelige
kokkener ehher sailges til private. Ved fi
skemesterens tjenestebolig, fiskegarden
ikke at forveksle med faste fangstanhaig
aerne, som ogsà kahdes fiskegarde, var
der ogsa samhinger af damrne samt "fi
skekister" hyttefade, phadser og udhuse
lii fiskeredskaber, bade, vogne o. 1. samt
bohiger for det udstrakte folkehohd. Der
var en fiskegãrd ved Frederiksborg Shot
og en anden ved Vartov uden for øster
port, ved Sortedamssoens ostende.
Man bar beregnet, at den tiltraidende
fiskeriforpagter i 1653 forphigtede sig til
at levere ca. 22.000 kg ferskvandsfisk om
aret ill den kongehige husholdning. Her
tih kom en del fisk til "borgestuen" og
den maingde fisk, som skuhle produceres
med sahg for oje for at forretningen kun
ne betale sig. Der er altsà produceret
enorme maingder fiskekod i de nord
sjaihlandske soer og damme i 16- og
l700-arene og i perioder ogsà tjent
gode penge pa det. Det kraivede et md
gàende kendskab tih handvairket og tih
omradet at kunne producere disse
maingder, og det var isair holstenske fi
skemestre, der besad den fornodne
handvairksmaissmge kunnen.
Isair det stairkt systematiserede dam
brug med karper og karusser var hoj
produktivt. Det synes allerede i 1600arene at have fundet den form, som vi
kender 2-300 àr senere se boks 5.2.
Kuhturfiskeriet var meget arbejdskrai
vende. Ud over regelmaissig flytning af
fiskene skuhle dammene jsevnligt tommes
og ligge mindst en vinter over, for at
frosten kunne indvirke positivt pa evt.
skadelige parasitter i bundsedimenterne.
Derefter blev de tihsaet med grais og fyhdt
-
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Boks 52. Karpedamme

-

kulturfiskeri

I àrhundreder bar man produceret
karper og karusser i sairbige damrne
og soer ved khostre, sbotte og herre
garde. Pa krongodset i Nordsjaibband,
hvis ressourcer i vidt omfang var
grundlag for den kongebige hushohd
ning, foregik produktionen efter et ret
fast skema:
I et antal bavvandede, lune rnindst
18 grader varrne legedamme udsattes
legekarper i slutningen af rnaj ehher be
gyndelsen af juni. Ynglen kunne efter
kbaikningen forbbive i samme dam eb
her flyttes til en anden. Efter et fir fyt
tedes den som strakfisk tih en strcek
dam, for sfl i 2-flrs abderen sorn scette
karpe at bbive fyttet tib en sa?ttedam.
Her gik den sfl i 2-3 flr, hvorefter den
i en alder af Ca. 5 flr og med en vaigt
af Ca. 1,5 kg var kbar sorn spisekarpe
og blev fyttet til en spise- ebler kam
merdam.
Forskebhige damme egnede sig til
forskebhige stadier i processen, og fi
skene nflede at bhive temmebig berejste
i deres levetid. De kunne starte i hege
dammene ved Helsingor Ladegflrd,
were straikfisk ved Hilerod og saitte

med vand nogen tid for nye fisk bhev ud
sat. I nogle tilfuelde bhev der taget et par
flrs afgroder med korn i den nairingsrige
jordbund. Karpeavhen ser ud til at were
bhevet drevet ekstensirt, dvs. uden til
skudsfodring af fiskene. Derfor var
bundforholdene og dermed darnrnenes
neeringsindhold af vaisenthig betydning
for driften. Det var ogsfl vigtigt, at fiskene
om vinteren kunne ophohde sig i damme
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karper ved Graise for at shutte sorn
spisekarper ved Vartov. Man ved ogsfl,
at der bbev fyttet kongehige fisk mel
bern darnme ved Kohdinghus og damme ved Fhensborg.
Kammerdamme ved Gissebfebd. Foto Susanne
Andersen.

og soer, der var tilstreekkebig dybe tib ikke
at bundfryse. De meget hflrde vintre un
der svenskekrigene 1657-60, hvor yder
mere en del af daimningsanhaiggene blev
odehagt, havde katastrofale folger for fi
skeriet og for fiskemesterens okonomi.
Efterhànden som handbrugsinteres
serne i hobet af 1700-flrene vandt frem,
blev en lang rackke damrne nedlagt, og
soer fik sainket vandstanden. Ogsfl fred-
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ningen af skovene og den intensiverede
traiproduktion med udgroftning og af
vanding af skovareaberne var pa kolhi
sionskurs med fiskeriet, sorn for damme
nes vedkornrnende kraivede lys og varme
og hoj vandstand. I hobet af den forste
del af 1800-flrene ophorte kubturfiskeriet
stort set, og sofiskeriet korn til at indtage
en mere beskeden roble. Den samme ud
vikling foregik overalt i bandet.
Fra at have vairet abrnindelige pa abbe,
selv ganske beskedne, private godser og
kongelige besiddebser indskreenkedes
karpedambrugene til ganske fa store
sorn Bregentved, Gissebfebd og den sidste
rest af de sonderjyske hertugers karpe

dambrug, Grflsten. I de seneste artier er
ogsfl de stairkt reduceret, Gissebfehd bar
dog stadig en lille produktion i sine
garnie damrne ornkring 1800 siges der
at were 40 damme og soer i drift, hvor
af en del kan fores tilbage tib 1500-flrene,
og Grflsten producerer igen "jubekarper"
til salg til sonderjyderne, efter at pro
duktionen havde vairet nedbagt nogle fir
i 1980’erne. Mange afde tidbigere fiske
darnrne og opstemmede smflsoer bigger
dog endnu rundt orn i handet, noghe sorn
neevnt tornt for vand, mens andre indgflr
som naturhige soer i bandskabet ebler
darnrne i have- og parkanbaig ved shotte
og herregflrde.

Søer som vandveje
Soernes vandfader er i vidt omfang ble
vet brugt til sejlads i mindre bade af den
ornkringboende befobkning, men for
udbygningen af landevejsnettet og jern
banerne spihbede soerne ogsfl en vis rohle
for transporten af gods. Pit Esrurn So
transporteredes breende fra Gribskov via
Esrurn Kanab til kysten og videre udskib
ning ved Dronningrnobbe fra anlaiggeb
sen af kanahen i 1802-5 og til op i 1860erne. Lignende transporter foregik pit
Tystrup-Bavebsesoerne til badepbadsen
ved herregàrden Bavelse og videre ad
den bidt yngre Susflkanab til kysten ved
Karrebaiksrninde.
I det midtjyske sohojhand foregik me
gen bokah transport af gods og personer
med bade pa soerne. Ogsfl til den tidhige
industri i 1800-flrene foregik transpor
terne af brainde, tornrner og f. eks. kaivber
til traisko rned bade over soerne mellem
Silkeborg og Ry. Bade trai til produktio
nen og pap- og papirmasse til Silkeborg

Papirfabrik anbagt i 1844 fra treesbibe
net ved Kbostermolle ved Mosso bbev sej
let. Efter anbaiggebsen af den midtjyske
twerbane til Silkeborg i 1871 gik bad
transporterne fra Kbosterrnolle kun til
den like by Alken, hvorfra resten af turen
foregik med toget. Bfldtransporten fore
gik med store prarnme trukket af en hille
darnpbfld indtil 1932, hvor den stigende
lastbiltransport udkonkurrerede bitdfar
ten. Ahierede i 1861 grundlagdes rederiet
A/S Hjejben af Michael Drewsen, den ene
af grundkeggerne af Silkeborg Papirfa
brik og dermed af handebspbadsen Silke
borg. Rederiet havde rutebitde og anbobs
pladser ved Silkeborg, Himrnelbjerget og
Laven langs soerne opstroms byen. Sej
hadserne fik efter jernbanens komme
mere rekreativ karakter, men Hjejben og
de ovrige bade sejber stadig. Anlobsplad
sen ved Aiken eksisterer endnu, og them
ningen, sorn bar et tipvognsspor op til
stationen, kan endnu ses.
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Tilgroning og forsumpning
Op gennem 16- og 1700-àrene hyder der
et utah af klager fra bonderne over vandli
dende areaher, bortskyhlet ho fra engene i
sensommeren, oversvornmehser af ager
areaher og ufremkommehige veje. Meget
af dette skyhdtes naturhig tilgroning og
forsurnpning afvandhob og soer, muhig
vis forstairket af khimaforvairring og af
skovning i denne periode. Vandhobsvedbi
geholdelse var kun ahmindehig i forbin
dehse med vandmohherne, og de ofte kom
phicerede ejer- og brugerforhohd hangs
soer og vandhob og et forbud i Danske
Lov mod eendringer gjorde det ikke enk
here at blive enige om en storre indsats.
Det var hettest, hvis der kun var f elher en
enkelt ejer, som f. eks. pa krongodset.
Mange af de indgreb i soerne, vi ken
der, skyldes onsket om at andre udnyt
telsen og dermed fit et oget afkast, men
der er ogsa eksempler pa initiativer med
det formal at bibehohde den hidtidige
udnyttehse, som bhev truet af en mere el
her mindre naturhig udvikling. Den lange
og seje kamp for at holde Arreso "pa
phads" er et sadant eksempel.
I hobet af 1600-itrene forvarredes
sandfugten hangs de danske kyster, iseer i
Nordjyhhand og Nordsjahhand. Arreso
havde i stenalderen weret en havbugt,
men bhev efterhanden en fladvandet so,
og i historisk tid bar der varet aflob
nord orn Arrenakke og udhob nord for
det nuwerende Frederiksvuerk se ogsa
boks 4.1. Dette aflob var nu truet af
sandfugten. Ahlerede i forste halvdeh af
l600-arene bhev der klaget tih de konge
lige embedsmand omritdet tihhorte
krongodset over, at Ovre Mohhe A den
ovre del af udbobet fog tih med sand, og
der bhev foretaget gennemgravninger og

udretninger for at forbedre aflobet. I
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1696-98 var den gal igen, mange hands
byers jorder, isar de vigtige hoenge ned
ill soen, bhev oversvornmet, og i handsby
en Husby stod vandet md i husene. Mol
herne i de to vandmohher ved aen bhev be
skyldt for at stemme vandet for hojt, og
der blev derfor havet storre ombobs- eller
frisluser. Aen bhev oprenset fere gange,
mohherne fik nedshag i afgifterne, fordi de
ikke kunne male sit meget med den re
ducerede vandmangde tih rnohhehjulene,
men hige meget hjalp det. I forbindelse
med vinterstorme i bade 1714 og -15
anrettede oversvommelser store skader,
hvorefter Ovre Mohie belt blev nedhagt
og stemmevarkerne fjernet.
Der var tidhigere udarbejdet forshag tih
et heht nyt udhob fra soen hangere mod
syd, hvor flyvesandet ikke kunne gore
skade, og i arene 17 17-19 gravedes sa ka
nahen ved Arresodal af udkommandere
de sohdater fra forskehhige sjalhandske re
girnenter ehher andre regimenter, der for
tiden tjenestegjorde pa Sjalhand, suppleret med svenske krigsfanger. Der indret
tedes, som man plejede, en alekiste ved
den udhobsshuse, som skulle regulere
vandstanden i soen figur 5.18. Det var
dog kongens faste mening, at der ikke
Figur 5.18. Slusen ved Arresødal. Foto Susanne
Andersen.

S

skulle bygges vandmohher ved det nye lob,
selvom lokalbefohkningen havde mistet
mollerne ved det gamle abob og nu matte
kore langt for at f deres korn mahet. Der
skuhle ikke igen veere modstridende in
teresser med hensyn til vandstandsfor
holdene. 11728 bhev der dog anhagt en
kongelig agatshibemohle, og i 1 750’erne

i
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kom sa kanonstoberiet og senere krudt
werket, og byen Frederiksvark opstod.
Men som forudset af Frederik den 4.
medforte det igen og igen klager fra de
omboende beboere over, at varkerne
stemte vandet for hojt, sa engene bhev
oversvommet med store tab tih fohge
nissen var i et vist omfang fyttet med.
-

De store afvandingsprojekter
Disse konfikter melhem hoj vandstand
til mobler og ferskvandsfiskeri og lay
vandstand/bedre vandafedning ill hand
bruget blev i stigende omfang vundet af
handbrugsinteresserne fra shutningen af
l700-arene og de naste Ca. 200 ar. Fiske
darnme og vandmoller blev nedlagt, soer
og havarme bhev inddammet og afvan
det, og storstilede udgroftninger og dra
ningsprojekter blev igangsat. Et af de
tidligste og mest vehhykkede foretagender

var torhagningen i 1794-95 af den store
Søborg Sø pa krongodset i Nordsjahland
se boks 5.3, som bhev et eksempel til
efterfolgelse over hele landet.
Den vestjydske Filsø var ogsa planlagt
afvandet i slutningen af 1 700-arene,
men man korn forst i gang i 1848, hvor
Henne Molhe, hvortih Filso horte, bhev
erhvervet og nedhagt. Aen blev uddybet
og storstedehen af arealet torlagdes og
bhev anvendt som hoenge. Den tihbage

Boks 5.3. Afvandingen af Søborg So
det vigtigste Foretagende af den
Natur, Soeborg Soes Udgravning pa
Kronborg Amt. Den indehohder et
Areah af 1172 Tonder Land. Bunden i
denne Soe er for storste Dehen Mud
der, og feed Dynd tih 4=5 Ahens Dybde.
Vandet bhev afedet en hahv Miil. Grov
tens Middeldybde var 12 Fod. Den
blev udgravet i Aarene 1794=95, under
Major Reckes Tilsyn. At udgrave den,
tihhigemed Tvargrofterne bar kostet
omtrent 12000 Rdhr. Mosen er endnu
ikke ahdehes tor, men bliver Aar for Aar
fastere. Den er indhegnet med 8000
Favne Hegn, med Jordvohd og Groft.

Den bënyttes hidtih blot tih Hoe, Soen
inddehes i Lodder, og Grasset bortsah
ges ved Auction.
I Aaret
1799 var Indtagten 131 Rdhr. 11 Sk.
1800 var Indtagten 395
1801 var Indtagten 1480
1802 var Indtagten 4468
16 Sk.
Grofternes oprensning, Vedhigehohdel
se, samt Broer m.v. kostede i aaret,
1802 490 Rdlr. Deraf sees at denne
Soes Udgravning vih were tih stor For
deeh for Kongens Kasse, og at Indtag
ten aarhig stiger’ Begtrup 1803
->
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bhevne del af soen ydede godt fiskeri
med al, gedder, aborrer og skahber, og
jagten bhev udhejet. Bunden forblev dog
ternrnebig bhod, og i 1912 pitbegyndte
man gravningen af en handvandskanab.
Der opstibhedes en vindmotor med snegl
til udpumpning, men forst efter, at He
deselskabet thed statsstotte efter hand
vindingshoven i 194 1-43 anbagde nye ka
naler og diger og etabherede to nye pum
pestationer, hykkedes det at gennemfore
opdyrkningen. Den hihbe sorest mod

----------------

--
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nord og nogle tihoversbbevne klitareaber
blev sarntidig fredet. Samme skabne led
et meget stort antal smà og store soer,
isar i hobet af 1800-flrene, og hvis man
ikke kunne blive enige om at tomme so
erne belt, kunne man sorn regel vinde
tihshutning tib at suenke vandstanden be
tragtehigt for at udvide engareaherne
hangs sobredden og genereht sanke
grundvandsspejbet i ornrfldet. Sàdanne
vandspejbssankninger bhev overordent
hg abrnindebige fra 1800-flrenes midte.

Vandkraft til elproduktion
En ganske modsatrettet udvikling bbev
sat i gang i 1900-itrenes andet arti. For 1.
verdenskrig var der abberede foregaet en
modernisering af en rakke af de storre
vandrnohher, sorn ved siden af eller i ste
det for rnobhehjubet havde fitet instalberet
en turbine tib produktion af ebektricitet,
dels tih husholdningerne i bandsbyen eb
her hele sognet, dehs tih at drive noghe af
de varker i mohben, sorn hige sit godt ebber
hettere kunne drives af el.
Ved andre vandmoller blev der ved
siden af opfort smfl nye ebwerker med
turbine figur 5.19, og nogbe steder er
stattede ehvarket sirnpebthen rnobhen,
fordi der kun var plads til en "fabrik"
ved vandhobet. Man havde ahtsit gjort sig
nogle erfaringer med vandkraftproduk
tion af eb, da den usikre forsyningssitua
lion m. h. t. kub og ohie under 1. yerdens
krig gay stodet til opforelse af de i
dansk samrnenhang store vandkraft
varker, vandkraftcentraberne: Hartevcer
ket ved Kolding, Tangeveerket ved Bjer
ringbro, Karlsgdrdevcerket ved Varde,
Dørslundvcerket ved Brande og Vestbirk
vcerket mehlem Horsens og Silkeborg. De
er ahhe opfort i itrene mehhern 1920 og

1924 og nogenlunde efter samrne mon
ster, og de medforte abbe forhohdsvis sto
re andringer i de handskaber, de bhev
bygget i, bb. a.opstod en rakke storre og
mindre nye soer.
Tangevarkets andringer er lettest at
overskue, for her anbragte man simpeht
hen en stor damning twers over Guden
fldahen, sit det 14 km lange vandreser
voir, Tange So, dannedes. Jorden og
dermed 6 gitrde og 40 huse bhev eks
proprieret, og man fik en faldhojde pit
9-10 m til brug for kraftvarket.
Ved Dorshund var det Skjernflen, man
-

-

Figur 5.19. Det vanddrevne elvrk i Brobyvrk fra
1906. Foto Lise Andersen.

-

-
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stemte op pit samme made, men i noget
mindre mahestok. Ved Vestbirk blev op
stemningsrettighederne til Gudenaens
vand overtaget fra Vestbirk Trikotagefa
brik, som bhev opkobt efter en brand i
1920, men ogsit her bhev der kobt og eks
proprieret jord tih de nye soer, som var
nodvendige for at f tilstrakkehige vand
mangder og en fahdhojde pa omkring
10 m ved werket.
Anlaggene i forbindehse med Karhs
garde omfattede en omhagning af
Grindsted-Varde A over en lang strak
ning og en opdamning ved dennes op
rindehige sammenhob med Hohme A, sa
der dannedes en so med en fahdhojde pit
3 m tih varket.
Mest kompliceret er konstruktionen
Figur 5.20. Hartevrkets
vandtilførsel. Susanne An
dersen original.
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ved Hartevarket, for der foregik de stor
ste andringer ganske hangt fra selve var
ket, idet man byggede en damning
tvars over Vester Nebel A godt 3 km syd
for Vester Nebeh og hedte vandet modsat
den oprindehige hobsretning tih den syd
lige ende af de tidhigere nasten afvande
de Donssoer og videre gennem Stahherup
So og en gravet kanah tih varket, hvor
man fik en faldhojde pa nasten 26 m
figur 5.20.
Vandkraftcentrahen pa Storaen ved
Hohstebro er en mindre og yngre efter
noler ill de store varker fra sa sent som
1942, et enkelt anhag af "Tange-type",
men hangt mindre i vohumen og med en
fahdhojde pa 5 m. Et andet af de baby
store varker er Byghohmvarket ved

e

Horsens, som bigger for enden af den
opstemmede Byghobm So. Det er samti
digt med Vestbirk og opfort af det samme ebselskab.
Det var forst og fremrnest handbru
gets interesser, ehvarkerne var i konfikt
med, og her fik man forhandlet sig tih

mi

i
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rette om en hosning. Lakse- og orredfi
skeriet i de store aer var af forsvindende
lihhe betydning og havde varet det i en
itrrakke. Den sidste af de store, faste fi
skegitrde i Gudeniten, Frijsenvold fiske
gard, var sithedes bhevet nedlagt allerede i
1915 sorn urentabel.

Vandhuller og damme
"Vandinger", gadekaer o.I.
I able landsbyer var der i aldre tid et elher
fere som regeh gravede gadekar cen
tralt i forhohd tih handsbyens gade ebler
den abne plads i midten, hvor kreaturer
ne kunne samles morgen og aften, for og
efter de havde varet drevet pa gras i
handsbyens overdrev figur 5.21. Gade
karet var forst og fremmest fahhes van
dingsdam, men kunne ogsa fungere som
branddam, som vaskephads for vogne og
andre storre redskaber mogvognene var
det dog bedst at vaske uden for byen,
og var gadekaret tilpas stort, kunne det
ogsit bruges lii ibhodsatning af pihevidjer
og hasselkappe ii! f. eks. fiskeruser ehler
siv og halm fib fetning af"simer" reb,
kurve, bikuber og sivsko, men ikke til
rodning af hor og hamp, for det gjorde
vandet udrikkehigt.
En del gadekar er i lobet af 1900-arene blevet reguleret og bar fret faste be
tonkanter og status som branddamme. I
de senere ar er en del af disse atter bhevet
fort tilbage tib deres tidligere udseende
tih gavn og glade for landsbyens beboere
og for plante- og dyrehivet.
I bobet afisar 1600- og 1700-arene
blev en del landsbyer, trods forbud, ned
lagt og jorden inddraget under hoved
gitrdene, og noghe handsbyer ophostes
heht ved udskiftning og udflytning i slut-

-

-

ningen af l700-arene. Ofte er et hibhe
vandhul i narheden af kirken, hvis
landsbyen havde kirke det sidste spor
aflandsbyen figur 5.22.
Ude i de vedvarende grasningsarea
ler, i overdrev og pit strandenge, mittte
man grave ehler uddybe vandhuhher, hyis
der ikke var tihstrakkebige naturhige
vandingsmuhigheder. Mange! pa van
dinger bar i et vist omfang hammet eh
ler forsinket udskiftningen og hegningen
af de tidhigere fahhes grasningsarealer
mellem landsbyer og garde, i hvert fahd
ses det ofte som begrundebse for at lade
tingene forbhive, som de var, i dokumen
ter fra midten og slutningen af 1700arene. Ahhigeveh higger der mange sma
damme, som er gravet, hvor det var mest
praktisk, pa strandengene sit hojt, at de
ikke blev overskyhhet af saltvand, og ofte
blev skehhene hagt, sit dammene kunne
bruges fra fere sider.
-

-

Rstofudvi ndi ng
Mange aktiyiteter i handskabet har efter
hadt huller, som efterhanden er blevet
fyldt af indtrangende grundvand og
overfiadevand, men de kan vare svare
at erkende som kunstige i dag, hvis man
ikke kender den aktivitet, der hit bag.
Endnu i dag kan storre vandfyhdte grave
i narheden af f. eks. tidligere teglvarker
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Figur 5.21. Gadekret i RefsVindinge ved Nyborg. Fra Friis 1935.

Figur 5.22. Skovsø i Ulkerup Skov, Nordvestsjb band. Søen er det tidbigere gadekr I
landsbyen Ulkerup, som bbev nedbagt ved udskiftningen i 1782, hvorefter bandsbytomten
og byensjorder bbev tibpbantet. Gadekret bbev "afgrøftet" og bS i mange Sr hen som eng i
skoven, indtib man i 1982 i forbindebse med et stormfabd frilagde bandsbytomten og af
brød grøfterne, sS der atter kom vand i gadekret. Foto Susanne Andersen.
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dog umiddebbart erkendes som gamle
hergrave, og de store soer i brunkulsom
raderne i Midtjyhhand fra 1940’erne er
vehkendte. Ogsa storre, gamle torvegrave
afsborer sig ofte ved deres regebrnassige
form. Udvinding af grus til storre anlag
efterhader ofte sit negative aftryk langt
fra anvendelsesstedet, sflbedes er en del
af soen ved herregflrden Aunsogflrd i
Vestsjalband sporene af en omfattende
grusindustri, som alherede i 1880’erne
bidrog ill opforebsen af de store jord

Oprindelse
Naturbig bavning
Tørvegrav/mose m. tørvegrave
Mergebgrav
Lergrav
Grusgrav
Stengrav/rabgrav
Brunkubsgrav
Kvgvanding
Gadekr
Branddam
Regnvandsbassin o.b.
Bundfaibdningsbassin
Fiskedam/ørreddam
Vandhub tib andehobd/andejagt
Andre gravede vandhubber
Opstemning
Fbynedsbag fra 2. verdenskrig
Andre/ukendt
I alt

varker i Kobenhavns nye befastning,
Vestvohden.
Mange steder i bandet findes kalkhob
dig jord, mergeh, af forskehbig geobogisk
oprindebse, sorn siden 1700-flrene er ble
vet brugt tih jordforbedring. I visse om
ràder i handet bit rnergehgravene tat, men
de feste steder er de blevet fyhdt op og
udjavnet og kan ikke bangere erkendes.
Hvor undergrundens kahk bigger tat pit
overfaden, er kalken bhevet brudt tib
mange forskelhige formith. Udvindingen

Antal

%

785
185
500
25
47

35,6
8,4
22,7
1,1
2,1

9
1
94
24
105
54
62
12
3

0,4
0,0
4,3
1,1
4,8
2,5
2,8
0,5
0,1

86
87
69
1
54

3,9
3,9
3,1
0,0
2,5

2.203

99,8

label 5.1. Vandhublers og v5domr5ders oprindebse. Statistikken er baseret p5 835 boka
biteter I Arhus Kommune 1980, 186 bokabiteter I Hammeb Kommune 1984, 127 bokabite
ter I Gabten Kommune 1982-83, 169 bokabiteter I Bibbund Kommune 1984, 252 bokabite
ter I Børkop Kommune 1980-81, 289 bokabiteter p5 ,rø 1979-84, 87 damme p5 Sydøst
abs og 85 damme i omr5det Reersbev-Skelbingsted p5 Vestsjlland 1988. Fog, upubb..
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har efterhadt store, vandfyhdte kratere i
handskabet med ganske sarhige vand- og
jordbundsforhohd.
Ahle disse forskeblige spor efter ud
vinding har sammen med de oven for
omtabte gravede vandhuhler, de udrane
de moser og sumpomrader og de mere
ehber mindre tihgroede og maandrerende
vandbob, medfort at handskabet indtib
bangt op i 1800-flrene var hangt mere
"vitdt" end i dag. Og sehvom store vad
omrader efterhitnden bhev torlagt for at
overga tih dyrkningsikker handbrugsjord,
var der fortsat indtih midten af 1900itrene mange vandhuhher pa de dyrkede
areaher. Tabeh 5.1 viser eksempber pa
vandhuhhers oprindehse fordeht pa en
rakke typer.
Den starke tihbagegang for vandhub
ler, moser og enge fra shutningen af 1800-

200
=

160

t

120

:3

80
40

1870

1900

1930

1960

Ar
Figur 5.23. Tilbagegangen for vandhuller I fire
forskellige pravefelter 5 4 x 4 km. Efter Agger
et al. 1986.

arene kan ihhustreres af figur 5.23, hvor
udviklingen i et antal provefelter pit 4 x 4
km er fuhgt pa kort fra 1870 tih 1980.

Andre anvendelser af søer og vandhuller
Soerne bar ud over de mange tydehige
spor, der er omtaht ovenfor ogsa gemt
pa oplysninger om noghe af de mader,
man tidligere brugte dem pa, som ikke
bar efterhadt sà khare aftryk i bandskabet.
Soernes bundsedimenter fungerer nem
hg som "arkiv" for bade soernes egen
historie og for det omgivende landskabs
i form af afejringer, der kan "hases" af
geohoger og pahaobotanikere se ogsit
side 62.
-

-

Rødning af hamp og hør
Hor og hamp dyrkedes bb. a. ill fremstil
hing af barred, trend tih vavning sammen
med andet materiahe, garn tih fiskenet og
binding af meget andet og ill reb, men
fremstibbingen var komphiceret og bang
yang og indebar bh. a., at phanterne efter
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host, torring og bundtning skulle "rod
nes", dvs. enten henhigge pfl jorden og
udsattes for dug og regn i et par mane
der ellen mere almindeligt nedsan
kes i vand i et par uger, hvorved stang
hernes traagtige dehe bhev opbhodt og gik
i garing og kunne fjernes ved den efter
folgende "brydning". Processen gik hur
tigst, hvis vandet var bunt, og stanken
mfl have varet voldsom en varm sen
sommendag.
Der er ikke mange fysiske levn efter
og skniftlige oplysninger om hor- og
hampedyrkning og -tibberedning i Danmark i aldre lid, og man kan let fa det
indtryk, at horharred overvejende bhev
importeret og var forbeholdt overkhas
sen. Det er dog nappe sandsynligt, da
dyrkning af bade hamp og hon bar ya
-

-

Soerne menneskets tjeneste

net abmindehig j yore nabolande, inkh.
det tidhigene danske omritde Skitne.
Fund af fro viser da ogsa, at hon og
hamp han vanet kendt her i handet i
hvert fahd siden vikingetid. Dansk khima
og jordbund en vehegnet til disse afgro
den, men de kraver god godningsknaft,
og Danske Lov fra 1683 sigen da ogsfl i
tredje bog, som omhandler bondens
fonhohd tih bh. a. hernemanden, henunden
hvad ban bon dynke af humhe, phante af
traer o. 1., at enhver bonde, som besid
den en he! gand, arhigt skah sa en skappe
hampefro. Hvis ban ikke gon det, skal
han bevise over for godsejeren, at hans
jord ikke egnen sig tih det.
Bestemmebsen hanger fonmentlig
sammen med, at hamp og hon var meget vigtige mateniahen i datidens samfund. Ud oven tih neb og garn bhev det
brugt fib sejldug og sakkebarred, og sa
danne pnodukter mit den i en handels
og sofantsnation som den danske have
vanet god efterspongseh pit. I lensnegn
skaben og udstynshisten fra faden fore
kommen da ogsit mange indkob af
hamp og hon.
Hen kommen pahaobotanikenne os ill
hjahp, hvon de sknifthige kibder ikke en sa
ophysende. Den en i fere fynske soers
bundsedimenten fundet debs pollen, dehs
froskallen af hamp og hon. Det kunne
tyde pit ikke blot dynkning i soernes
nainhed, men ogsfl pit, at soerne han va
net bnugt tih nodning af phanterne. Anbej
det med at analysene mateniahet en ikke
fardigt, men det sen ud ill, at hor- og
hampedyrkning og nodning i soenne gan
tilbage til den yngne del afjernahdenen.
Hen han fysiske spor i soerne altsa givet
oplysningen, det vilbe have varet yanske
bigt at fit pit anden made.

Sømergel
Isar i det rnidtjyske sohojhand, hvon jonden en sandet og mager, bar den i 1800flnene og indtib 1. vendensknig varet gra
vet store mangden "somengeh" fna bunden af Mosso, Salten Langso, Gudenso,
Sihkebong Langso og Hinge So, bitde i
form af kahkafejninger fna mushingen og
sneghe og fna knansnahalger Garner
1981. Man gravede fna flydebroen fast
gjont fib pale i sobunden og sejhede ha
sten md tih handmandene hangs kysten i
stone pramme med dobbeht bund, sit
vandet kunne pumpes ud, eftenhanden
som det lob fra mengehhasten.

Is til køling
Nan soennes vand om vintenen fnos tih
is, skar man tidhigere isen ud i stone
blokke, som sà kunne opbevares pakket
i balm og andet isolenende mateniahe i
ishuse ellen iskaldne. I mange henne
gàndshaven, ikke alt for hangt fna kok
kennegionenne, bigger den endnu et sà
dant ishus ellen en iskahden. Ofte van

Figur 5.24. Ishus af form som afrikansk hytte, Lise
lund. Foto Susanne Andersen.
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huset ellen kabderen bygget md i en
gravhoj, ellen en ny hoj van kastet op
over huset og udfonrnet med sneglegang
og tnapbantning, som kunne skygge pit
jordhojen figur 5.24. Isen tog man
gerne fna soerne i parken, og den kunne
hohde sig tib bangt hen pa sommenen,

hvis man van omhyggebig med opbeva
ningen. Indtil kolernaskinens opfindehse
i slutningen af 1800-àrene van soennes is
den eneste mubighed for kohing i den
varme itrstid. I Kobenhavn là den fere
isvarken ved Soenne, sorn skan is ogsfl tih
industnifonmflb.

Nyt vand i gamle søer
Eften jondbnugets sejrsgang gennern det
danske landskab siden de stone handbo
reformer i sbutningen af 1700-itnene og
begyndebsen af 1800-flnene med torbagte
soen, udnettede flen og en vis monotoni
sening af handskabet tib fohge og i be
gyndebsen uden mange indvendinger
fra andre intenessenten i bandskabet en
udviklingen vendt i slutningen af 1900itnene. Natur- og fnihuftsorganisationer
og pohitikene fandt sammen i et onske
om, at den skuhhe vane plads tih andet
end land- og skovbnug i det itbne dan
ske landskab. De vohdsomme probherner
med udledning af naningsstoffen som
tidhigere havde vanet en mangelvare,
men nu van blevet et overflods-pno
blem tih hay og Ijonde skabte ydenhi
gene grobund for onsket orn at genska
be nogle af de opfangnings- og bund
fabdningsbassinen, som soer ogsA jf.
ovenfor om bundsedimenter ban fun
geret som.
Nogle af de soen, den blev torbagt isan
i 1800-flnene, van rebativt bette at fyhde
igen, dels kunne man anvende de veb
provede metoder fra tidhigene med at
forhoje udhobstansklen, debs kunne man
standse udpurnpningen af tillobende og
indsivende vand. Mange steder van de
torvelag, den havde givet god engbund i
torbagningens fonste itr, "brandt sam-

-

-

-
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men" ved udtonning og dynkning og hay
de sat sig op tib flene meter, sà det eften
hflnden var vanskebigt at holde areahenne
tome ved pumpning. Ydenmene van in
vesteningerne i anbag forlangst afskrevet
skattemassigt, sà for mange ejene bhev
det nasten en lettebse at kunne salge
hodderne i de tidhigere soer tih stat og
amten, sorn sfl kunne "natungenoprette"
soerne.
Adgangen til at foretage disse nye
indgreb for at genskabe natun bbev givet
med naturfonvabtningsboven i 1989, hvis
bestemmelsen senene indanbejdedes i na
tunbeskyttelseshoven fra 1992.
Højby Sø i Nordvestsjalband bhev det
forste store naturgenopnetningsprojekt.
Soen van, sorn mange andre pa egnen,
afvandet i slutningen af l800-anene,
men den havde allenede higget planer orn
et pnojekt nasten 100 an tidhigene. Op
rtndebig van soen en havarm med udhob
mod nond, og i den tidhige middehabder
han fanvandet muligvis varet sejlbant,
hvilket kan fonkhane den rneget store kin
ke i handsbyen Hojby. I nondenden af
soen higgen en tidhigt rniddehaldenhig
bongruin pfl en naturhig banke, den bar
varet nasten belt omflydt af vand i bor
gens funktionstid.
Afvandingen af soen blev ahdnig fuld
standig, for ogsfl her satte bunden sig op

Seerne I menneskets Ueneste

Figur 5.25. Højby Sø efter genskabelsen I 1990’erne. Foto Jan Kofoed-Winther.

til 1,5 m i takt med udtonningen, sit area
herne egnede sig bedst tih grasning og
hosbet. I begyndebsen af 1980’erne be
gyndte man at tale om at andre forhol
dene. I bobet af 80’enne fik kommune,
amt og stat pnojektet udfonmet, fik op
kobt pubjejond, sfl ejenne kunne fit erstat
ningsjord for sobundspanceblennes i alt
40 ha og skrantaneahernes 20 ha andet
steds, og omsiden, i 1990, kunne purn
pen sfl standses. Soen bhev huntigt vand
fybdt, og i de fohgende fln en vandet steget
yderhigere, sfl soen nu en en "nigtig" so

med en dybde pit op ii! 3 rn. En handska
bebig helbed en genskabt, handsbyen big
ger alien ved vandet til glade for beboe
re og besogende og for dyne- og plantehi
vet figur 5.25.
En hang rakke storne pnojekter af
samme karakter gennemfones i disse an
af staten, amtenne og kommunenne i
sarnanbejde med jondejerne, og det dne
jer sig i de feste tilfabde om at "git bag
bans", dvs. at genskabe forhold omtnent
som de van, for de stone afvandingpno
jektens tid.
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Genskabelse af vandhuller
En del gamle vandhuhher og damme
oprenses i disse an og genskabes som
vandfyhdte oasen for phante- og dynehi
vet i agenlandet. Den bhiyen ogsa gnavet
nye vandhullen, hvon den ikke han vanet
vandhuhher for. Tihskudsondningen og
mubigheden for at kunne fohge den na
turhige udvikbing i et sitdant nyt "na
tunomnitde" gon det attnaktivt for
mange jordejene at etabhene vandhulhen.
Jagtintenessen spiller ogsit en nolle i
denne sammenhang, sehvorn natun- og

mihjofohk ikke sen med venlige ojne pa
egenthigt andehold i vandhulhenne se

side 213.
Geneneht bor den udvises tihbagehoh
denhed med opnensning af gambe, end
nu fuglige vandhuhhen, fordi de som tidhi
gene navnt i denes bundsedimenten kan
indehohde vasenthigt mateniabe tih behys
ning af tidhigene tidens landskab, vegeta
tion og udnyttelse. Anhaggehse af nye
vandhullen en i den sammenhang mm
dne pnoblematisk.

Nutidens fjerne søer
Offenti ighedens
konfliktfyldte interesser

for sanhigt sjahdne ellen truede arter. I

Mange soen en i dag omfattet af fnedning
eften naturbeskyttehseslovens bestem
melser. Ofte udgon soenne kernen i hand
skaben, sorn gennem de seneste ca. 100
itn en blevet betnagtet som sanhigt vandi
fulde, smukke, nomantiske ellen pit anden mitde bevaningsvandige, og de en

gang tih omnaderne og fardseh pa soenne

denfon som udtnyk for offenthighedens
interessen blevet fredet mod tihstandsan

i stigende omfang private ejene til at
"frede" denes soen ellen denes debe af so

dningen figun 5.26.

breddenne mod offenthighedens adgang
ved fuhdt hovhigt at nedlagge eksiste

den fonbindehse kan offentlighedens ad-

Det dyne- og phanteliv, den knytter sig
fib soenne, blev i fredningennes banndom
i begyndehsen af 1900-itnene sjaldent
fnemhavet, det van i hojene grad band

skabsfonmen, udsigten oven soenne og ad
gangen tih omnaderne, man onskede at
bevane uandnet af bebyggehse, nastofud
nyttelse, opdynkning o. 1. Med den stadig

mere tnangte situation for plante- og
dynehiv i det abne hand og den ogede
ovenvitgning af fonholdene, en den en
tendens ill, at nye fnedninger gennernfo
nes ud fna et onske om at beskytte leve

yilkanene
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og denmed naturaneahenne
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ses som uonsket.

Sari nteresserne
øget eftenspongseh pa attraktive ejen
domme og jagtomnitden og de hoje pni
sen, den betabes for sitdanne omnitden, fan

-

-

nende private mark- og skovveje, den fo
nen fil og langs sobnedderne.

Hvis disse tendensen fitn by at anbejde
i samme uhehdige netning, nemhig mod
at gore soenne tih omnitden for de fit, vil
ahmindebige danskeres adgangsmulig
heden til disse penlen i handskabet blive
fonninget. Fna at vane smukt og nyttigt
vand, den bhev bnugt til en hang rakke

fonmitl af stone dele af befolkningen, en
soenne i dag for de fleste mennesken pit
vej fil at blive noget, man kun kan be
tnagte pit afstand: nok se, men ikke none.

Figur 5.26. Tystrup-Baveisesøerne, kernen I et stort, fredet omr5de p5 Sjeiland.
Foto Ole Mailing, Skov og Naturstyrelsen.

