Kapitel 4: Traek af engenes kulturhistorie

Eng er en naturtype, som er prieget af menneskebig aktivitet.
Naturgrundbaget er blevet formet af mennesker og pitvirket af
en bestemt drift gennem itrhundreder med det formitl at frem
bringe gries og urter som foder for husdyr. Det er derfor na
turbigt her at betragte engene i forhold tib det omgivende land
skab og samfundet op gennem historien. Det fobgende er ikke
en udtommende ,,engenes historie", men viser ved en riekke
eksempber hvordan engene har haft betydning for brugerne og
samfundet pit mange mitder.
Kildemateriabet er meget forskeibigartet, fra fund af forhi
storiske redskaber og bygningsrester, der kun indirekte peger
pit engbrug, iii mere detaljerede beskrivelser fra forrige itrhun
drede, men det er og bbiver brudstykker. Det er ikke mubigt at
angive udbredeisen af ferske engarealer pit forskelbige lids
punkter for op imod vor tid. Man skab dog huske, at for syste
matisk driening forst i itbne grofter og siden ved hjtebp af
drienror og udretning og/ebier oprensning af snoede vandlob
bit grundvandsspejbet meget hojere end nu overabt i landet. De
enge, bavtbiggende marker og fugtige pbetter vi ser i bandskabet i
dag, er aitsit kun en bible del af de omritder, der engang har vieret enge.
-

-

eng som
ressource

For foderafgrodernes og kunstgodningens tid indgik engene i
den del af en gitrds ebler en bandsbys ressourceomritde forstit
et som det omritde, en gitrd ebber iandsby havde ritdighed over
som ikke bbev godsket og jordbehandbet, og som abtsit bit uden
for det dyrkede areal.
-

-

Abligeveb var bitde eng, overdrev, hede og skov vigtige ebemen
ter i agerbruget, idet nieringsstoffer herfra, via husdyrenes god
ning, var en forudsietning for at kunne oprethobde agerjordens
nieringsstothabance.

nceringsstofbalancen

eng er agers
moder
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,,En god eng gor en god ager" ebber ,,eng er agers moder" er udtryk

for denne sammenhieng. Mere direkte gay engene ho og efter
griesning til et bbandet husdyrhold, som igen gay triekkraft
foran ploy og vogn, kod, miebk, huder, taig, uld og mange an
dre ting, man havde brug for bitde i en okonomi, der hoved
sagebig var baseret pit selvforsyning, og senere ogsit til mere
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speciabiserede ,,handelsvarer" som f.eks. eksportstude.
kulturhistorisk
engbegreb

De enge, man udnyttede, var bitde at finde pit vitde bavbunds
arealer, isier bangs vandlobene, og pit hojerebiggende, mere tor
bund, som f.eks. bysninger i skoven. De torre griesareaber er
ikke omfattet af denne bogs engbegreb. Det er ofte umubigt ud
fra det filgiengebige kibdemateriabe, bitde det forhistoriske gen
standsinventar og det middebabderlige skriftbige kibdemateriale,
nojere at skelne mebbem anvendeise af vitde og torre enge.

hobjcergning

Ordet eng angiver et areab til bjcergning af ho evt. med efter
griesning for husdyr og siger dermed kun indirekte noget om
de naturgivne betingelser for visse plantesamfund. Forst nitr vi
fitr egentlige beskrivebser som f.eks. den nedenfor gengivne af
Arent Berntsen fra 1 600-itrene, og kort, der viser areabernes
bebiggenhed, bliver det rnubigt at skelne melbern vitde og torre
enge.
-

-

Staldfodring
I itrtusinder har bitde menneskenes husdyr og de vibdt bevende
pbanteiedende dyr brugt de lysitbne, gries- og urtediekkede
arealer fib griesning. Men forst da de forhistoriske bonder be
gyndte at vinterfodre deres husdyr pit staid, bbev der behov for
egentlig engdrift.
yngre
bronzealder

langhuse

Dette sker sandsynbigvis i slutningen af den yngre bronzealder,
hvor en riekke faktorer som temperaturfald og storre nedbors
miengder, mitske udpining af agerjorden og en nodvendig om
biegning af bandbruget til et fastere indmarks- og udmarksystem
gor sig giebdende. Et resubtat var, at der nu indrettedes stabde
med bitseskibberum i banghusenes ene ende.

Op gennem jernabder og vikingetid finder vi grundlieggende
den samme langhustype i forskeblige varianter over hebe bandet,
oftest med beboebse og ibdsted mod vest og stabdafdebing mod
ost.
Af de mange gitrdanbieg, vi kender fra jernaider og vikinge
tid har de fleste vieret forhobdsvis smit med besietninger pit
f.eks. 3 koer og 1 hest; i den anden ende af skabaen findes dog
storgitrde med pbads tib omkring 100 dyr.

vinterfoder
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En nodvendig forudsietning for at kunne have husdyr pit stald
om vinteren er tibstriekkelige fodermiengder tib, at de kan over
leve, indtib det nye gries kommer frern om foritret. For de
egentlige foderafgroder begyndte at vinde indpas i slutningen
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af 1 700-itrene, mittte vinterfoderet bestit af ho og habm, for
mentlig supperet med ,,bovho", blade og kviste fra isier ask, elm
og lind.
lovknive, segle
og leer

I fundmateriabet fra jernalderen optrieder en riekke jernredska
ber, der toikes som blade af iovknive, kornsegbe og leer, se ogsit
figur 4.1.
ca.

Figur 4.1. Tre

1:5

hostredskaber fra
jernaideren: ie,
kornsegi og nyc.
Efter Brondsted
1960.

Op gennem jernalderen voksede bebladenes biengde, hviiket
er taget som udtryk for en mere systematisk engdrift med jcev
nere flader, fierre sten, tuer og stubbe og dermed storre udbyt
te, som mere effektivt kunne hostes med den bangbladede be.

Ager og eng
ressource
omrâder

eng og ager
uadskillelige

Abberede i den sene jernaider bit de enkehe bandsbyers omritder
senere kabdet ejerlavene formentbig fast, selvom bebyggebser
ne flyttede rundt indenfor deres ressourceomritder i endnu
nogie itrhundreder, for de ornkring 1160 voksede fast, hvor de
ligger i dag. I ejendomsdokumenter fra 1200-itrene og fremad
finder vi den opregning af elernenter eiber delressourcer, en
jordejendom bestod af, og som forbbev en fast formeb i itrhund
reder: gitrden elber bandsbyen, med ager og eng, skove og gries
gange, fiskevand og mobber, bebygget og ubebygget, vitdt og
tort, intet undtaget.
Eng optrieder abtid sammen med ager i disse opregninger, de
er bogstavebig tabt uadskilbelige. Det skyldes den indbyrdes af
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hiengighed; derfor var eng lige sit vierdifuld som agerjord, ikke
areabmiessigt i forhobdet 1:1, men som debebement i ressource
omritdet. Hvis der ikke var eng fib en gitrd, kunne den viere
vanskebig elber umuiig at fit bortfiestet ebber afhiendet.
vangebruget

De enge, der ikke bit sierskibt hegnet bangs vandiob og soer,
kunne bigge som pletter mebbem agrene i vangene og var der
med underbagt siedskifterytmen i vangebrugei i de dele af ban
det, hvor man brugte denne driftsform. Der kunne slits ho, nitr
vangen bit indhegnet, fordi dens agre var tibsitet, men det itr,
hvor rotationen medforte, at vangen var fceblesgriesning, mittte
engpbetterne enten hegnes sierskibt ebber bare griesses som re
sten af vangen.

Den aeldste lovgivning
landskabslovene

Denne niere sammenhieng meblem eng og ager frerngitr kbart af
de middelalderbige bandskabsbove fra slutningen af 1100- og be
gyndebsen af 1 200-itrene, forst og fremmest Jyske Lov, som al
tid nievner ager og eng sammen. De samme regber gjaidt aitsit
bitde for ager og for eng, men der er dog ogsit sierbestemmel
ser for enge. I praksis er der jo hebber ikke stor forskei pit, om
en afgrode er kornaks pit strit ebber hojt gries og urter, de kan
skades pit samme mitde ved gierdebrud og nedtrampning ebber
hostes af de forkerte.
Jyske Lov har en bestemmebse om opforebse af vandmolber:
,,En mand ma ikke opfore mollefra ny, medmindre han har dcem
ning og dcemningssted, saledes at der ikke sker oversvommelse pa
anden mands ager eller eng... der fortsiettes med bestemmebser
om hievd og straf. I Sjiebbandske Lov er der bestemmebser, der
viser, at man bitde kunne slit ho og have mel i munden, hvis
man lod mobien viere en sitkaldt griesmolbe ebler vintermobbe,
som er yderbigere beskrevet i Skitnske Lov: ,,Star en molle saledes
for andres enge, at den kan shade dem, skal den, der ejer moilen,
tage sit stigbord op Pinsedags aften og ikke scette det ned igen for
Mikkeisaften [28. september]...", herefter foiger bestemmebser
om sagsrejsning og evt. straf.
",

vandmoller og
enge

Pit den mitde kunne man holde en passende bay vandstand i
iten i den senere deb af griessets viekstperiode og nitr hosbietten
foregik sebv eftersbiet og griesning var der tid tib, for vandet
bbev stemmet op igen. Nogle steder har man bevidst brugt
bunden af selve moibedammen som engbund om sommeren.
Ved mindre vandbob, hvor der kunne viere problemer med at
skaffe vand iii mobledriften i sommertiden, tabte mobben ikke
stort ved denne fordebing og visse steder suppierede man
-

-
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med en vindmobie i nierheden, sit der abligeveb kunne mabes
korn itret rundt.
tilfore fugtighed

pa

ikke enge
skovenes
beho stning

Ved forst at scenke vandstanden ved pinsetid kunne man ogsit
flifore fugtighed til areaber, som eblers kunne viere bidt for torre
i begyndebsen af griessets viekstperiode og pit den mitde give
gunstige viekstbetingelser tidbigt pit foritret, hvor der normalt
ikke er megen nedbor.

I de bestemmebser for Fyn, som kaides Fyns vedtiegt, fra 1473/
92 pitbydes det, at ,,fce skal sa holdes, at hver mand tillcegger sa
meget fce, som han [kan] fode pa sit eget grces og strafoder og ej
hugge nogen mands skovforfce" samt ,,item [bigebedes] tillcegge
hver mand sd mange hors og og [heste], som han kan holde ogfode

pa sit eget grces

og strafoder, og holde dem efter loven alle ejeres
skove uden shade Man vibbe abtsit ikke have udvidet griesnings
og engarealerne pit skovenes bekostning et tilbagevendende
problem i de foigende itrhundreder, hvor griesningsareaier og
hoshetenge var en forudsietning for Danmarks store produk
tion og eksport af stude.
".

-

nye enge andre
steder

Men der kunne etabberes nye enge andre steder, f. eks. ved ky
sterne, som det omtabes i et overdragebsesdokument fra 1480.
Her drejer det sig om et iavtbiggende areal pit sydsiden af Man
ager Fjord, Sundkrog, hvor griensen mod det hojereliggende
band scettes ,,sa hojt sonder opfra Sundkrog, som det duer at rydde
til eng". Som ovenfor omtait indgitr engene som en uundvieniig
del af bandsbyernes ressourceomritde, men enge handles og
overdrages altsit ogsit fnit, nitr de er scerjord. Det kendes der
mange eksempber pit gennem middelalderen.

Begyndende udskiftning og storlandbrug
jorden i scerdrzft

staldoksne

Udskiftning af landsbyfiebbesskabets jorder i aimindebighed ebier
af en fiebbes eng som Ribe Holme var ikke pit tabe i storstedelen
af Danmark i 15-1 600-itrene. Her bbev jorden helt overvejende
drevet inden for bandsbyfielbesskabets rammer, undtagen nitr
det drejede sig om adebens hovedgitrde, hvoraf mange i lobet af
15- og 1 600-itrene fik deres jord i siendrift adskibt fra bandsby
jorden.
Tibskyndebsen tib adskiblebse af iandsbyjord og hovedgitrdsjord
kunne bbandt andet viere engenes rigdomme, nitr de kunne ud
nyttes af den adebige ejer til opfodring af staldoksne stude op
fodret pit stabd flu eksport, en produkfionsform, som forst og
fremmest adebens og kongens storbandbrug stottet af bovgiv
-
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Ribe Holme
11294 tillod kong Enik Menved borgenne i Ribe ,,at indgrave en eng" dvs.
bade den omgive med grofter og eyt. digen og bruge den ellen nyde indtcegterne af den, indtil byen en bievet ,,omgivet
med inure". Det bbev Ribe abdnig fuidstiendig, sit byen behobdt engen. Det van
en vierdifuld gave, for det drejede sig
om ca. 200 tdr. bd. god marskeng, senene sat tib en vierdi af 32 tdr. hantkorn,
svarende tib vierdien af en pient stor
landsby. Andre end Ribeborgenne havde
itbenbart ogsit bnugt den gennem itnene,
for i 1525 blev sagen taget op, og engens tiihorsfonhold tib byen fastslitet. Det
blev ved samme bejbighed foneslitet, at
omnitdet blev ,,indhegnet og brugt til enge,
partet og skiftet mellem byens indbyggere"

istedet for at ligge uindhegnet til fiebles
tojngriesning og anden brug.
Denne udskiftning skete vistnok i
1548, samtidig med udskiftningen af
Ostermade, et andet stont engomnitde i
Ribes bymark. Udskiftningen fonegik pit
den mitde, at man forst tog et stykke fra
bitde Ostenmade og Hobmene iii ,,tyneng". Det en ikke helt kbant om dette betyden, at stykkenne var fonbeholdt tyre,
elber om tyn hen bane en det vestjydske
ond for tojning. Resten af Holmene mddebtes i 2 stykken, sorn underopdeites i
lange, smable pancelber.
I alt opdebtes Hoimene og Ostermade i 243 andebe. Hven andel fibdebtes et
hus med grund i byen, som van ejet af
en Ribeborgen. Abbe andelene gay nogenbunde lige meget ho, i 1781 ansat iii 1
dags sbiet hven.
Husenge skuile altid foige med husene ved kob og salg, men det knievedes
samtidig, at ejenen skuble viene bonger i
byen. Af en vedtaigt fra 1573 fnemgitn
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det, at hyis et hus med eng soigtes til en
udenbys, skubbe engen tages fra huset og
biegges tib andre bongenes huse, ,,som yule
gore byeiz fylde og tynge deraf".

Ikke lienge efter udskiftningen be
gyndte man at hegge afgiften pit engene.
Byens indtcegt af engene blev brugt iii
forskebbige fonmitb, indtii man i 1571 be
stemte, at den for fremtiden ikke skubie
krceves pengeafgift af engene. I stedet
skubbe able, den brugte af byens enge,
have tibdelt et ,,damskifte", dvs. vedlige
hobde et bestemt stykke af den diemning,
den bober bangs den udvendige side af ka
nalen, kaidet Stampemoliestrommen, den
siden omkning 1300 havde udgjort Ribe
bys griense og befiestning mod sydvest.
Denne vedligehobdelsespligt kunne
viene en tung bynde, sit tung, at da magi
sten Fniis i 1650 gerne vilbe afstit sin eng
tib den, den yule istandsiette det dentib ho
nende damskifte, var der ingen den vilbe
tage imod engen. Ordningen han eksiste
net fib omkning 1880, hvon byen overtog
yedhigehoidebsen mod et mindre belob.
Denne sammenkobbing af engareaber og
vedligehoidebse af digen kendes ogsa fra
manskomradenne biengene mod syd.
Det han vienet hieydet, at for udskift
ningen af engene, blcv disse ovenvejende
brugt iii gniesning, men det er nieppe
tienkeligt, at Ribe ikke tidligene skuibe
have udnyttet sine vidtstnakte enge til ho
sbiet. Byen van i middebadenen bandets
vigtigste udskibningshavn for heste og et
af de store told- og markedssteden for
stude med alt, hvad det kunne indebiere
af fodning og opstabdning i ventepenio
den, hyortib formentlig kom et vist hus
dynhobd tib lokalt brug.
Den pludseligt fornyede interesse for
Hobmene i 1525 skybdtes
-+
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Holmene, celdste matrikelkort fra 1839. Kort- og Matrikeistyrelsen.
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imidlertid nok, at mens det blev
forbudt almindelige danske borgere og
bønder at kobe og opfede stude i stor.e
dele afJylland og have dem opstaldet
hos bonder i Ribes omegn og pa bor
gernes eget foder, beholdt borgerne i
Ribe denne ret. Ogsa under de folgen
de árs stramninger af reglerne beholdt
Ribeborgerne denne ret. Og de kunne
skaffe sig eget foder fra de store enge
ved Ribe, Holmene og østermade.
For at de enkelte ejere kunne kende
sit eller sine engskifter, var der opsat
skiftesten med nummer eller initialer
.

I 1760’erne angives det, at der avies
op imod 600 1s marskho pa Holmene
og derefter fedes 100 stykker slagte
kvg. I begyndelsen af 1800-árene angives Ribes marskenge at vere sá gode,
at der gives 10 rigsdaler eller mere i af

gift af en dags1at, Ca. 1 td. id., som gi
ver 3, maske 4 gode borgerhes ho
Idag er mange af skifterne lagt sammen og ejerkredsen stterkt reduceret,
men byen kommunen eer stadig
,,tyrengen mod syd, som efter at have
vret plojet et par ar 1 1 970’erne igen
henligger som eng til grtesning. Ribe
Holme og omhggende arealer blev 1
1974 fredet, mest af hensyn til fugleli
vet En stor del af Holmene er dog i
dag opdyrket, og det yule vere onske
ligt, af hensyn iii bade fuglelivet og den
enestáende kulturhistorie, om man
kunne vende tilbage iii den tidligere
drift af Holmene, med hohost pa en del
af parcellerne. Der arbejdes med at fit
fort skiftestenene tilbage pa plads mel
lem de tidligere skifter, de fortl1er en
vigtig del af historien.
-

-

ningen blev indstillet til. Der blev eksporteret mange tusind
dyr til de store nordeuropeiske markeder syd for Danmark.
Det er overvejende de store vest- og nordjyske engstrknin
ger, der har givet dyrene huld pit kroppen iii den lange van
dring mod syd, men ogsit hovedgitrde pit øerne og i Skitne le
verede stude iii Europa.
-

ryttergodset
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Andre typer storlandbrug, i hvert fald med hensyn til grs- og
hoproduktion, var ryttergodset, som var grundlag for rytterre
gimenterne og det kongelige stutteri. I begyndelsen af 1700itrene samledes det spredte ryttergods i sammenhingende
rytterdistrikter, hvor der udlagdes store engarealer iii de man
ge hestes grsning og vinterfoder. Dette havde ofte katastro
fale folger for det omliggende bondebrug, som derved mistede
sine vigtige grsressourcer. I 16- og 1700-itrene udlagdes
stutterivange i Nordsjlland til bade grsning og hoavl for
stutterierne pit Frederiksborg og Esrum. Her var hoveriarbej
det med hohosten i stutteriets hovange, korsel af hoet og ved
ligeholdelse af hegnene omkring vangene en byrde for de
omkringboende bonder.
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tidlig
udskiflning

I Sonderjylland, der pit den tid var en del af hertugdommet
Slesvig, foregik der en gradvis udskiftning af landsbyfillesska
bets jorder allerede fra 1 500-itrene eller mitske endnu tidligere.
Ogsit her var det ikke mindst engene men ogsit i hoj grad sko
vene man var interesseret i at fit delt.
-

-

intensiv engdrzft

Allerede fra 1 600-itrene kender man iii systematisk overrisling
af enge i Rangstrup herred og lidt senere i Slogs herred i Son
derjylland for at oge houdbyttet. ønsket om en mere intensiv
engdrift gay stodet til udskiftning af engene i disse omritder. Til
at aflede vandet gravede man grofter, som samtidig dannede
skel mellem de enkelte engskifter. Den ogede produktion af ho
gjorde det muligt at have stude fra ostkysten pit staldfoder om
vinteren, for de blev videresendt til vestkystens marskegne.

Engtyper I 1600-ârene
Hvor vi indtil nu har mitttet nojes med brudstykker og indicier,
fitr vi for forste gang med Arent Berntsens topografisk-statisti
ske vrk ,,Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed" fra 1656
et kyalificeret billede af samtidens danske og norske areal
typer.
eng zfolge
Berntsen

Om eng forklarer han: ,,Eng kaidis aid den siette [jtevne], side
[blode/fugtige] Jord, som tit Scede Jord erfor taug oc fuctig, oc dog
mengden aff got Grcesfrembcerer, hvor aff Hoe tit Qvcegis underhoid
hand haffvis". Han deler engene i tre typer: ,,Denforste er den
Engbond, som udi Korn Wongene etier for Ager Enderne etier andre
saadanne temmetige hoje Stceder ere tiggende, dessen Grces om vet
icke i gemeen [almindelighed] voxser iangt, hoides det dog for det
bceste; den anden Engbond kaides Ma Eng [vitd eng], er heel lange
fuctige og sicette Piadser, som dog ere saa torre, at Vandet ikke aide
ies derover staar, og saadan Eng giffver gemeentig got iangt oc fuid
sombt Grces; Det tredie stags er Kier=Eng, er det Grces, som udi
Kier oc heel Vandige Stceder er groende, hviiket om skiont det vet
kand voxe lengre end nogen de andre, buyer det dog icke hoit uden
tredie Part saa got som enten aff de forige tvende stags, som der er
om Engbonds Taxt udifoigende 6. Gap. vidre udviser".

om grcesning

Videre siger han om kategorien grtesning:

,, Grcesning er paa det
neste som Engbond, alleene at den icke gierne giffver saa meget eller
langt Grces, at det vet hand siaais, oc derfor ... brugis tit Fcened
[kreaturer] derpaa om Sommeren tii Grcesgang oc Beed at under
hoide ". Han forklarer videre om overdrev og forskellige typer
skov og fortstter: ,,Kierforstaais om Lauge oc dybe stcederpaa
Marken etter Mettum hoye, som stedse med Vand ere opfytte, hvÜcke
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dog gemeeniigen med Stcergrces eller andet iangt Grces ere begroede ".
va?rdiscetning

Arent Berntsen skrev sit vuerk for den forste landsdiekkende
jordvurdering, matriklen af 1662, var udarbejdet, sit for ham
var det vigtigt at angive beregningsmitder og tabeller for takse
ring af alle de arealkategorier og andre herligheder, der skulle
svares afgifter af, sit den, der pittienkte kob af ejendom, kunne
beregne sine indtagter og udgifter af den. Beregning af enges
vierdi, engbunds takst, er ikke det mindst komplicerede der
var forskelle pit storrelsen pit hols og kvaliteten af ho fra
landsdel til landsdel.
-

engenes afkast

Normalt blev enges afkast angivet i sit og sit mange lies ho, meget smit engstykker sitgar i favne ho. I Christian V’s matrikel fra
1688, som var gieldende indtil 1844, indgik engenes afkast, an
givet i antal lies ho, i den samlede hartkornsvurdering.

hegnene lukkes

Af de bevarede vedtgter for landsbyerne fra 1600- og 1700itrene, som indeholder regler for de fleste af de dagligdags fl
les anliggender, kan man fit indtryk af, hvordan engdriften fo
regik. Efter at engene var renset for alt uvedkommende, der
kunne hiemme grssets viekst og slitningen med le, skulle heg
nene lukkes mod kvieg, heste, svin og gas. Tidspunktet for
dette varierede mellem landsbyerne; nogen steder skulle det
ske allerede 14 dage for Pitske, men de fleste steder skulle det
ske senest 4-8 dage for Valborg dag 1. maj eller senest denne
dag.

Hoslaetten

hohosten
begyndes

og afsluttes

Tiden for hosliet faldt ogsit lidt forskelligt og det skal her be
mrkes, at man indtil 1700 brugte den julianske kalender, som
i 1 600-itrene var 10-11 dage bagefter, sit nitr en vedtiegt fra
1639 fastslitr, at ingen mit slit ho for St. Hans dag ville det idag
viere 10 dage senere, altsit i begyndelsen af juli.
Generelt lit hohostens begyndelse i 1700-itrene fra allersidst
i juni ill omkring midten af juli mitned.
-

Afslutningen pit hohosten svingede endnu mere, nogle steder
regnede man forst med at vre frdig efter midten af august.

Engene langs Skjernâen
I de vieldige engomritder langs Skjern A’s nedre lob var hoho
sten af stor vigtighed for hele egnen, idet ikke kun de tilgrien
sende gitrde og landsbyer, men ogsit mange gitrde langt ud i
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oplandet havde enge her.
Der var gennem itrhundreder gjort forsog pit at tiemme iten
-eller i hvert fald at flytte problemet hen til naboen med groft
ning og inddigning, men engene forblev meget vitde og blode.
-

Figur 4.2. Skjerndons nedre lab far reguleringerne i dette og forrige
drhundrede. Konceptkort til Videnskabernes Seiskabs kort, malt 1796.
Kort- og Matrikeistyrelsen.
Begtrup om ho

Den landokonomiske forfatter Gregers Begtrup beskrev om
hyggeligt i 1812, hvordan man langs Skjern A lavede ho: ,,Hoet
kjores i Atmindetighed grant hjem Pd Agrene ved Gaardene, hvor
detfiere Gange stroes, vendes og samles i smaa Stakke. Om Morge
nen Ktokken ti siaaes Grcesset, og udbredes strax efter Leen. Alt
hvad som siaaes om Morgenen, stakkes, naar det torrer tidet, sam
me Dag om aftenen, inden Dugen faider. Det udspredes igjen nceste
Morgen naar Dugen er borte, og stakkes igjen, inden den faider, og
saaiedes fortfares, indtii det er tort. Hver Bonde har ved sin Gaard
en temmeiig Stykke grant Land, som han kaider Strostedet, og paa
det Sted torres alt Hoet. Dagen efter at Grcesset er afstaaet, og paa
ovenmeidte Maade stakket, fares det fra Engene hjem di Strostedet,
ofte har han tyve Lces staaende saatedes i smaa Stakke omkring
Gaarden. I de forste Dage scettes et Lces i 8te Stakke, da det saa
iedes kan gjennemtuftes afVinden, om Regn skutte treffe. Efterhdn
den som det torres mere, og bedre han taaie at ligge paa hinanden,
biive Stakkene storre. Med Eftergrcesset bruges samme Maade ".

hoet beholder
sin godhed

Begtrup erkender, at fremgangsmitden er tidsrovende, men
den giver prima ho, som ,,beholder ai sin Godhed" og sin duft og
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farve. Kvieg og heste eftergriesser i engene. Egnens ,,ringe Mo
seha gives til Faarene, og er et maadetigt Foder". Fra de enge, der
lit niermest iten sejlede man hoet md til fastlandet, 2 bitde
fulde gay et helt lies. I midten af 1 800-itrene kunne hohosten
let tage bitde 3 og 5 uger for en Tarm-bonde.
Engvanding

engvanding i
Sydvestjylland

Man var som nievnt ovenfor mange steder tidligt interesseret i
at fit udskiftet de fielles enge for at kunne intensivere ud
nyttelsen. I Sonderjylland omtales aflerede i 1631 udskiftnin
gen af en eng i Bedsted sogn, Rangstrup Herred, i forbindelse
med indretning af stemmevrker til overrisling, og i 1712 be
mierkes det i Tonder amts jordebog om landsbyen Nolde, at
den ,,efter at opstemningen afvandetpd engene ved hjcelp af stem
mevcerker er blevet opfunden og indrettet" er blevet i bedre stand.
Gregers Begtrups fortieller i begyndelsen af 1800-itrene om
engvanding i det sydvestlige Jylland: ,,For Hedebeboerne er Eng
en Sag afyderste Vigtighed, da det er ved Hjcetp af Engene, at Bon
den skal vinde Gjadning til hans skarpe AgerjOrd. For Engenes For
bedring er Vesterboerne mindre ligegyldig, end i de frugtbare Egne af
Danmark. - Det vigtigste Middel, som anvendes til Engenes Forbe
dring, er at scette dem under Vand. Paa Engenes hensigtsmcessige
Vanding vedfornuftigen at tede Vandet, at stemme det i Vejret, at
planere Jorden til det Øjemed, eller ved Trcerender at fare Vandet un
der Forhajninger, samt med Skjansomhed at vcelge Vandet, derpaa
gives mange icererige Exempier i Vesteregnen, fornemmeligen I de
Sogne, som tigger paa begge Sider af Kongeaaen. - Hedeegnene ere
rige paa Kildevceid og Aaer. Den tcenkende Landmand giver her
sine Kilder et passende Lab tit Engenes Vanding, og med smaa Stik
render fares Vandet over ogfordeles i sit Lab. Ofte ledes Vandet til det
øjemed flere tusende Skrit paa opkastede Dcemninger. Farend Engene scettes under Vand, afledes det sure Vand ved Gravter. Er det
vaade Enge, scettes samme under Vand hete Vinteren, dog at det be
standig er flydende, og ei stiliestaaende; er det tarre enge, scettes de
under Vand om Foraaret, naar Frosten er af Jorden. ".

engvanding i
vestjylland og
Vendsyssel

Ogsit liengere nordpit, i Ringkobing Amt, var metoden i brug,
isr pit et par herregitrde, men ogsit hos bonder. Selv i Vend
syssel, hvor man efter Begtrups mening ellers gjorde for lidt ud
af engene, satte man pit nogle hovedgitrde engene under vand
ved hjielp af en hovedgroft og flere aflobsgrofter. I mindre mit
lestok blev engvanding brugt ,,af mange endog I Bondestanden
".

husmanden i
Vallerbcek
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Af beskrivelserne i landhusholdningsselskabets amtsbeskrivel
ser fra itrene omkring 1830 fremgitr det, at vandingsengene
vandt strkt frem i Jylland, isr hos godsejere, prster og sier
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ligt foretagsomme bonder. Netop en sitdan omtales af forfatte
ren til beskrivelsen afViborg Amt fra 1839, St. St. Blicher. Det
drejer sig om en husmand i Vallerbiek, som Ca. 20 itr for havde
lavet overrislingsanlieg pit sin ejendom, sitdan at bitde ditrlig
eng med katteskceg og tidligere torre arealer med lyng nu gay
,,tcet ogfrodig Grcesgrade aftidet elier for Egnens Bander stet ikke
bekjendte Arter". Da folk sit resultaterne, hentede de ,,mirakel

manden" ud efter tur, sit Blicher skonner, at der pit egnen alle
rede fit itr efter var over 2000 tdr. ld. nye vandingsenge, som

Figur 4.3. Omrádet
ved Lute Bagelund
gdrd med engvan
dingskanaler i for

skellige hajder. Udsnit
afmdlebords blad,
malt 1875, rettet
1914. Kort- og
Matrikeistyrelsen.

KAPITEL 4: TR/EK AF ENGENES KULTURHISTORIE

47

skyldte Vallerbtekmanden deres eksistens og, da han skriver,
mitske det dobbelte areal. Vallerbek ligger lidt nord for Lille
Bogelundgitrd, se figur 4.3, hvor de forste af de mange engvan
dingsanlieg udmierket kan viere anlagt af husmanden fra Valler
biek.
engrnestre

I de folgende itr sorgede Landhusholdningsselskabet for at der
blev uddannet et antal engvandingslrlinge, som senere vir
kede som engmestre. Engvandingen var en vigtig del af det i
1866 dannede Hedeselskabs store planer for hedeomritderne,
og i Hedeselskabets regi blev engvandingen i de folgende itr
grebet stort an.

Hedeselska bets
engvandings
anlceg

Hedeselskabets hovedformitl var frugtbargorelsen af de jyske
heder, og ill en sitdan opdyrkning krievedes godning, foruden
mergel og andre grundforbedringsmidler. Hoproduktionen var
afgorende for, hvor stort et husdyrhold man kunne have vinte
ren over og dermed ogsit afgorende for godningsmiengden.

en td. land eng
goder fern tdr.
land hede

Det er beregnet, at for hver tonde land overrislet eng kunne
man producere sit megen godning, somvar nodvendig for at
holde 5 tonder land nyopdyrket hedejord i rimelig godnings
stand. I ovrigt var det ikke kun godning fra stalden, man

Figur 4.4.
Principskitse af
arealanvendelsen
samt nceringsstof
transporten i et
vestfvsk adaisland
brug Sdr. Felding
efter at kanaler har
gjort det muligt at
intensivere grcesproduktionen og etablere
kunstenge pa de avre
terrasser. Jensen &
Jensen 1979

0’

NEDRE TERRASSE

-
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‘
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20m
ENG hø

3 km

brugte; det var ogsit almindeligt at genne dyrene sammen i
indhegninger midt pit dagen eller om natten, hvis dyrene skulle
blive ude i sommertiden, sit deres godning kunne samles.
anlc-eg af
kanaler
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I lobet af anden halvdel af 1 800-itrene blev der af Hedesel
skabet anlagt Ca. 410 km hovedkanaler overvejende langs de
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tilløbsgrøfter
Afløbsrende
,LEkvidjstancen

=

Engvandingsankegget Store
Skjernã Kanal
Et af de storste kanalanlieg, Hede
seiskabet stod for i Vestjylland, var
Skjernit Norrekanal ogsit kaldt Store
Skjernit Kanal fra Rind A til
Ahlergitrde pit nordsiden af Skjern
iten. Kanalen blev projekteret og an
lagt under selskabets tilsyn i 187 1-72,
den er 21 km lang og har kunnet
vande 385 ha eng, hvoraf Ca. 1/3 var
,,kunstenge" pit hojtliggende arealer.
Kanalen er anlagt med et meget
mindre fald end itens, sit kanalen kan
lobe i storre og storre afstand fra iten
og derved vande de mellemliggende
arealer. Pit den nederste dcl af kana
len er hojdeforskellen mellem kanal
og it 12-13 m, og afstanden mellem
dem er 1-2 km. Fra kanalen tog man
vand gennem sitkaldte tude med be
stemte dimensioner, hvorefter man
ogsit afregnede sit bidrag til kanal
selskabet. Pit de enkelte enge var an
lagt tilledningsrender og aflobsrender
med stor nojagtighed. Kanalen og
organisationen omkring den fungerer
stadig efter de samme principper som
ved anlieggelsen, selvom det kun er
en lille del af de oprindelige van
dingsenge, der fungerer endnu. Idag
bruges vandet overvejende ill sprøj
tevanding.

0,1 m

Engvandingsanlceg ved Tarp, ankegget
er endnu ifunktion. Rasmussen 1985.

10

20

30m

store vestjyske iter, hvorfra Ca. 7.500 ha eng kunne vandes, se
boks. Hertil kom Ca. 200 km kanaler anlagt af private. I alt skal
der omkring 1910 have vret Ca. 10.000 ha vandingseng og ca.
600 km hovedkanaler og det er nok lavt sat, se figur 4.4.
-

alt blev vandet

Generelt kan man nok git ud fra, at alt, hvad der i lobet af
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1 800-itrene med rimelighed kunne vandes, blev vandet. I da
lene langs stort set alle vandlob i Vestjylland kan man endnu
finde rester af kanaler. Der blev ogsit anlagt kunstvandingsan
lieg i Østjylland og pit Øerne, hvor isier godserne og de større
gitrde anlagde vandingsanlieg i itdalene, f. eks. i Vejle Ada!,
men her betød itdalenes form, at der var fierre egnede !okalite
ter.
andelsrnejerier

Engvandingen havde sin storhedstid i forbindelse med hedens
opdyrkning. Et ,,biprodukt" var ande!smejerierne, som i be
gyndelsen af 1 880’erne skød frem som paddehatte i Sydvestjy!
!and og snart ogsit i resten af landet.
I takt med mekaniseringen i landbruget blev det vanskeli
gere eller dyrere at vedligeholde det fintmaskede net af ka
nalsystemer, som desuden ditrligt titlte pitvirkningen fra gras
sende kreaturer. Mineralgødning erstattede fra itrhundredskif
tet en del af staldgødningen, og efterhitnden blev foderafgro
der i omdrift almindelige. Hoet havde mistet sin centrale rolle i
landbruget, og dermed blev vandingsengene inddraget i den
almindelige drift. Ister i 1950’erne b!ev hovedkanalerne mange
steder solgt til nyoprettede dambrug, som nu aftog vandet til
helt nye formitl. Nogle kanaler og stemmevierker havde eng
vandingsfolket overtaget fra tidligere vandmol!er, sit der var
tale om genbrug i stor sit!.
-

kortlagte
vandingsenge

-

Forekomsten af vandingsenge i funktion el!er forfald er kort
lagt i 1963 og 1984, se figur 4.5.
Nogle fit enge drives fortsat med engvanding. To er sikret
ved fredning og økonomisk tilskud ti! driften, mens enkelte an
dre søges sikret gennem aftaler.

Afvikling af engene
Den afviklingshistorie, som er beskrevet for vandingsengene,
er i virkeligheden ogsit dtekkende for enge i almindelighed. Pit
øerne var afviklingen allerede godt igang, da Vallerbiekmanden
og hans ligesindede sammen med Hedeseiskabet gay de vestjy
ske enge en sidste, voidsom blomstringstid.
engarealet i
1866 og 1888

Sitledes var engarealet pit øerne i 1866, da Hedeselskabet blev
dannet, pit 62.420 ha mod Jyllands 169.060, og i 1888 pit
49.894 ha mod Jyllands 179.500. En kombination af foder
afgrøder i omdrift, billigt udenlandsk foderkorn, kunstgød
fling, mekanisering og ,,strukturomliegninger" i almindelighed
gjorde engene økonomisk mindre rentable, og sit forsvandt de
niesten. De fleste blev druenet og plojet og indgik pit lige fod
-
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Fugur 4.5. Forekomster af vandingsenge i tilknytning dl Store Skjerna,
Kanal. Øverst ses situationen 1963: Arealmcessig udbredelse Ca. 200 ha,
men kun Ca. 100 ha. er velholdte. Nederst ses sutuatuonen i 1984: Kun Ca.
60 ha er titbage, hvoraf Ca. S ha er i funktion. Rasmussen 1985.

med a! anden landbrugsjord. Hvor det kneb med at holde dem
tørre, fik man Hedeselskabet ill at rette iten ud, sit afvandingen
blev bedre.

Ringen sluttet?
genopretning

I de senere itr er man b!evet opmierksom pit, at disse iendrin
ger i landskabet har medfort en rkke nye prob!emer, som
krtever nye el!er mitske snarere gamle løsninger. Man liegger
iter tilbage i de gam!e slyngninger, og eksisterende enge mit
ikke nedliegges. Som det seneste er det af Hedeselskabet fore
slitet at retablere eller nyanliegge engvandingsanlieg, eller noget
der ligner, fordi engenes virkning som filtre kan nedsiette isier
kvte!stofudledningen ii! vandløbene og dermed hjielpe til opfyl
delse afVandmi!joplanen.
-
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Lidt om ho
De landokonomiske forfattere, der er citeret ovenfor, skrev for
kesere, som udmuerket var klar over, hvad ho var, og hvordan
det indgik i kredslobet i landbruget. Derfor fortailler de ikke,
hvad almindeligt ho bestitr af.
okologisk
ford brug

Men hvad er da ho? Ho er gries og urter, der er torret, sit de
kan holde sig i mitnedsvis uden at ritdne, mugne eller giere
mere end godt er. Lidt giering skal der nemlig til, for at hoet
kan torre helt og holde sig. Man kan sake sit ho, for at det ikke
skal mugne, i givet fald bliver det nemlig giftigt for dyrene, el
ler man kan laigge det lagvis med halm.

hvad er ho?

Ikke-landmiend kan i dag liese sig til en del af det, der tidligere
var almindelig kendt, i den efterhitnden righoldige hitndbogs
litteratur for byboer, der flytter pit landet og gerne vil holde
husdyr. En del af bogerne er skrevet ud fra en okologisk/biody
namisk synsvinkel og giver praktiske anvisninger pit et land
brug, der pit mange mitder ligner det a!mindelige landbrug for
kunstgodningens introduktion. I det okologiske jordbrug spil
ler hoet niesten den rolle, det spillede engang, fordi staldgod
ningen er af central betydning for det okologiske/biodynamiske
landbrug, bitde pit grund af indholdet af NPK, de mange mi
kroorganismer og den forbedrede/genoprettende virkning pit
muldlaget. Med den voksende eftersporgsel pit oko!ogiske
landbrugsprodukter kan det se ud som om engene er pit vej til
en renaissance i landbruget efter mange itrs nedprioritering.

Hirsestar
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