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Abstract:
The farmer’s garden is, in many ways, an understudied part of the Danish medieval- and
early renaissance age. While a fair few studies have been made on the kitchen in the time
period, the farmers garden never gets to play the starring role. In this thesis we will
explore both the contents of the garden – the cabbage patch, the orchard and the herb
garden –, and the surrounding environment, and what role the garden played in a regular
farmers life. We do this by examining the existing studies while also exploring several
different types of historical sources, some of which has never been used in this context
before. These sources include maps, gardening books, cookbooks, administrative books,
lawbooks, etc.
The idea of this thesis is based on a collaboration we are working on with Hjerl Hede
– Open air Museum, where we are examining the garden of a specific farmhouse –
“Vinkelgården” – that originates from the 16th century. We present a suggestion for the
layout and contents that we believe should be included in the upcoming renovation for
the garden, while also discussing the challenges and the possibilities of conveying a living
exhibition, such as a garden. We explore the relationship between the wish to make the
garden as historically accurate as possible, while also considering what the guests expects
and wish to see at the museum, and at the same time taking into account what knowledge
and understanding of the 16th century farmer the museum would want the guests to leave
with.
Apart from creating a draft of a possible new display of the kitchen garden at
Vinkelgården on Hjerl Hede, our primary goal was to highlight a subject, that have often
been unexplored or undervalued. We wanted to show that the kitchen garden was a very
essential part of a farmer’s everyday life, and that the subject of the farmers garden have
a lot more complexity to offer, if you dig a little deeper into sources that perhaps wasn’t
the first obvious choice.
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Det første spadestik
Hendes ryg værkede, og da hun strakte sig, knagede det i hendes led. Hun havde gået
foroverbøjet i et par timer, mens hun nussede om urtebedet, og plantet rødløg og kålfrø, i
deres indhegnede kålgård. Nu stod planterne dér, bagved den hvidkalkede midtjyske
bondegård. De var plantede i snorlige rækker, og ventede på at den milde marts-sol skulle
bryde igennem, så de, ligesom hende, kunne strække sig op mod himlen, og lade de
grønne blade vokse sig store.
Sådan kunne en almindelig forårsdag, have set ud for Herredsfoged Mathias
Sørensens hustru eller for pigen i huset, i midten af 1600-tallet. Gården som Mathias
Sørensen boede i, står nu på Hjerl Hede Frilandsmuseum, og er genstand for dette
speciale. I et samarbejde med Hjerl Hede, vil vi, med Vinkelgårdens have som
udgangspunkt, forsøge at belyse et emne i dansk historie som endnu er underbelyst og
muligvis unuanceret behandlet. Specialet skal afdække nogle vigtige spørgsmål om
hvordan en bondehave i 1600-tallets Danmark har set ud, hvad de har dyrket heri og
hvilken betydning haven har haft for bønderne selv. Målet med specialet, foruden forrige
spørgsmål, er at kunne præsentere anvisninger til den nye formidling af Vinkelgårdens
museumshave.
Små glimt af fortidens haver dukker konstant op i det danske landskab, men
desværre er der oftest kun tale om slotshaver, klosterhaver eller herregårdshaver. Netop
de steder som har haft både tradition for, og midler til at bevare deres historie. Samtidig
er ingen af disse steder repræsentative for størstedelen af den danske befolkning, da
omkring 80% af befolkningen var bønder.1 Ofte finder man skitser og tegninger af haver,
men igen er det kun de store haver og deres store fortællinger. Man kan ikke pakke en
have ned, og arkivere den til gavn for nyere tiders forskning og nysgerrige øjne. Haverne
er levende, og haverne forgår.
Det er en problemstilling som frilandsmuseerne, heriblandt Hjerl Hede, ofte står
over for i arbejdet med historiske haver. Haverne har en vigtig rolle at spille i fortællingen
om hverdagen og livet på en gård i fortiden. Desværre er det ikke ofte at den får lov til at

1

https://danmarkshistorien.lex.dk/St%C3%A6ndersamfundet
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indtage den rolle, som haven ellers fortjener. Haverne bør derfor være en betydningsfuld
del af museumsoplevelsen, men at det at skabe den perfekte illusion af bondehaven er
praktisk talt umulig. Vi har ikke længere de samme sorter tilgængelige, jordbunden har
ændret sig og klimaet er forandret. Naturens konstante hop og spring gør arbejdet særdeles
besværligt for havehistorikere, men samtidig er det betagende ved haverne vel netop, at
den er foranderlig; at den er levende og den ånder. Haverne og landskabet er i konstant
udvikling og bevægelse, og de fakta tilslører historien for os. Vi vil forsøge at løfte sløret,
og spore os ind på hvordan en bondehave i 1645 på Vinkelgården, i landsbyen Vinkel tæt
på Viborg, har set ud og hvad den har betydet for gårdens beboere. Dertil kommer vi ind
på hvordan man, som et kulturhistorisk museum, kan gribe problematikken an, og
formidle ens have på bedst mulig måde.

Haven som begreb
Måden vi opfatter haver på, og den rolle de spiller, har ændret sig væsentligt gennem
historien, og er stadig i forandring. Haven har gennemlevet mange stadier i dens levetid,
fra at være en kilde til mad, en arbejdsplads, til i dag hvor den for mange er et sted man
forbinder med nydelse, afslapning og æstetik. Når vi snakker om fortidens haver, er det
derfor vigtigt at afgrænse, hvad man har forstået ved en have. I teksten Viking Age garden
plants from southern Scandinavia – diversity, taphonomy and cultural aspects er have
defineret som et område der begrænses og kultiveres.2 Den samme definition går igen i
ordbogen, hvor der dog er yderligere 4 andre definitioner møntet på parker, kolonihaver
og køkkenhaver.3 Lingvistisk set stammer ordene have og gård fra det oldnordiske
haghae og garth, som oprindeligt var en betegnelse for indhegningen – altså et hegn, et
dige, et gærde.4 Begrebet have adskiller sig fra begrebet landbrug, idet man dyrker mange
arter side om side, og i mindre grad end de store marker med en art. Andre måder at
adskille nyttehaverne er ved at se på ”… the scale of the cultivation, the cultivation
2

Sloth, R. Pernille m.fl. Viking Age garden plants from southern Scandinavia – diversity, taphonomy and
cultural aspects, Danish Journal of Archaeology, 2013, s. 1
3
“Have” Ordnet, den danske ordbog, hentet d. 6. maj 2022 fra https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=have
4
Nationalmuseets vejledninger – Frilandsmuseets haver, Red. Tolstrup, Inger m.fl, Nationalmuseet 2006,
s. 7
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methods and the location of the cultivated area, as well as the diversity and type of crop.”5
Begrebet have dukker første gang op I 1500-tallet, hvor man tidligere brugte ordet gård
som dækkede både kålgården og abildgården, også kaldet toftegården.6 Det udviklede
sig efterhånden til at dække over selve det område som blev indhegnet.7 Hvad der mere
hører ind under vores definition af en have, er dens indhold, hvor vi deler den definition
der fremgår i Garden cultivation of staple crops and its implications for settlement
location and continuity af arkæolog Glynis Jones. Hun skriver følgende,
“The definition of a garden is variously based on the scale of cultivation,
the methods employed or the crops grown. To take the last of these first,
‘garden’ crops are usually taken to include (other than ornamental plants and
trees) fresh vegetables, root crops and herbs (…) Cereals and dried pulses fall
into the category of ‘field’ crops under this definition.”8
Konsensus er altså at en have er et fysisk afgrænset eller indhegnet område, som på den
ene eller anden måde er blevet bearbejdet og kultiveret af mennesker, og hvor der bliver
dyrket flere forskellige afgrøder side om side. I denne opgave dækker have både over
kålgård, urtegård, og abildgård, og altså hele toften. Kålgården dækker hvad vi i dag ville
kalde en køkkenhave, hvor der bliver dyrket friske grøntsager. I urtegården har man
dyrket krydderurter til både mad og medicin, og i abildgården har man kunnet finde
frugttræer, og eventuelt bærbuske.

Havens historie
Forskningen indenfor havehistorie, har undergået en forandring inden for de senere
år. Den er nemlig, ved at gøre op med troen om middelalderen som den store æra for
have- og planteindførsel.9 Hver husstand har måtte dyrke sin egen mad og har haft et langt

5

Sloth, R. Pernille m.fl., 2013, s. 1
Nationalmuseets vejledninger – Frilandsmuseets haver, s. 7
7
Helweg, L. (Red.), Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon, G.E.C. Gads Forlag,1920, s. 193
8
Jones, G., Garden cultivation of staple crops and its implications for settlement location and continuity,
World Archaeology, 2007, s. 165
9
Nationalmuseets vejledninger – Frilandsmuseets haver, s. 6
6
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bredere udvalg af grøntsager, urter, frugt og bær end man før har troet.10 Nyere
undersøgelser har påvist at planter man før troede blev bragt hertil af munkene, var bredt
kendt og brugt i langt tidligere tider og i nogle tilfælde kunne spores helt tilbage til den
sene jernalder.11
I følgende afsnit vil vi redegøre for haveforskningens nuværende status, og
præsentere det mest væsentlige litteratur, som vi bruger i analysen.

Litteraturen og haverne
I 2013 udkom en artikel om haverne i vikingetiden, om hvordan vi kunne finde dem
og dens vigtighed. Artiklen gav et helt nyt perspektiv på fortidens haver og at haver er
mere end blot traditionel havekunst.12 Artiklen præsenterede os for en række
arkæologiske udgravninger, som kunne påvise forskellige grøntsager i vikingernes haver,
blandt andet ærter i flere forskellige byer. Æbler kunne vises i de fleste undersøgte byer,
samt flere by med spor efter både selleri og gulerødder. Samtidig er interessen for
planteflytninger og hvornår og hvordan hvilke planter er kommet til Danmark stærkt
stigende. Inden for forskningen er det blandt andet botaniker Johan Lange som er et
førende navn, samt Annie Christensen som skrev Planteflytninger gennem 3000 år –
overraskelser i 1600-tallets haver,13 kunne fast slå at planter vi før ikke troede var i
Danmark før langt senere, allerede var i brug. Bernt Løjtnant dokumenterer i
Aldersrekorder for reliktplanter fra 2007, at han ved studier og feltarbejde fra forladte
klostre, igen kunne fastslå at vi langt tidligere end først troet har dyrket eks. pastinakker
som Løjtnant kunne fører tilbage til ca. 1250. Hvor Johan Lange ”med tvivl”14 gennem
skriftlige kilder, tidligst kunne spore pastinakken tilbage til ca. 1450. Og sådan kan man
fortsætte - havehistorien breder sig hurtigt voldsomt ud, når man begynder at arbejde på
tværs af felterne.

10

Sloth, R. Pernille m.fl., 2013, s. 2
Nationalmuseets vejledninger – Frilandsmuseets haver, s. 6
12
Sloth, R. Pernille m.fl. 2013,
13
Christensen, Annie, Planteflytninger gennem 3000 år – overraskelser i 1600-tallets haver, Fra
kvangård til humlekule, nr. 34 2004
14
Løjtnant, Bernt, Aldersrekorder for reliktplanter, fra kvangård til humlekule, nr. 37 2007, s. 9
11
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”I hvorvel Danmarks Havebrug hviler paa Grundlag, som skabtes af Munkene i
Klosterhaverne, er det dog kun rimeligt at tænke sig, at der ogsaa før Klostrenes
Oprettelse har været i hvert Fald Antydninger af Havebrug… Det vilde være
urimeligt at antage, at man ikke tidligt i Historien har søgt at knytte de Urter og
Frugter, … nærmere til sig ved at dyrke dem nær Huset… ”15
Sådan skrev havearkitekten Johannes Tholle i 1926. Tholles arkivstudier og
arbejdsindsats indenfor havehistorie og planter har været betydelig, og før sin tid.16 Hvor
særligt Kaal og Kaalgaard og Haver og Havebrug i Ribe Amt i gamle Dage er
nævneværdige. Bondehaven har haft tendens til at blive glemt i de store havehistoriske
redegørelser, om det er fordi bondehaven ikke indeholder ”rigtig” havekunst eller fordi
havehistorikere finder dem uvæsentlige, er ikke til at sige. Men som Johannes Tholle siger
er bonde- og landsbyhaver ”… ikke et uvæsentligt Kapitel…”.17 For det er haverne som
vedkommer os alle, og haverne der berører vores egen fortid. Men bondehaven er dog
stadig et meget uudforsket område18 - særligt hvis man bevæger sig længere tilbage end
til 1800-tallets spæde begyndelse. Helle Ravn, som er havehistoriker og etnolog, har
udgivet mange bøger og artikler om dansk havehistorie, blandt andet Haven til lyst og
glæde – den danske havekultur gennem 200 år, havetid – den almindelige danske have
og taks og trempel med Peter Dragsbo. Fokus i mange af hendes udgivelser ligger dog
mest efter 1850, og særligt efter 1900-tallets begyndelse. Korte afsnit opsummerer haven
i tidligere tid, det må vel også skyldes, at den ældre bondehave fortsat er uudforsket. I
tidligere havehistorie har der været en tendens til kun at nævne den store havekunst, hvor
almuens kålgård, urtegård og abildgård ikke har haft en plads i fortællingen. Men
informationerne om bondens have findes, de skal bare graves frem.
I Bonden, bondehaven og autoriteterne af Erik Kalsgaard Poulsen, der aldrig selv
nåde at færdiggøre og udgive artiklen, nævner Poulsen at med de spredte informationer i
det kildemateriale der findes, særligt om tiden inden udskiftningen, kan vi kun antage
med sikkerhed at bondens have er blevet anlagt med henblik på selvforsyning.19
15

Tholle, Johannes, Haver og Havebrug i Ribe Amt i gamle Dage, København, 1926, s.543
Nicolaisen, Åge, ”Johannes Tholle” fra https://biografiskleksikon.lex.dk/Johannes_Tholle sidst besøgt
28/04/2022
17
Tholle, Johannes, 1926, s. 543
18
Buhl, Bettina, Historien om danskernes mad i 15.000 år – med opskrifter fra gamle danske kogebøger,
Dansk landbrugsmuseum, 2010, s. 24
19
Poulsen, Erik Kalsgaard, Bonden, bondehaven og autoriteterne – med særligt henblik på perioden efter
udskiftningen, I: Folk og Kultur, 2003, s.48-49
16
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En stor del af fortællingen om bondestanden i fortidens Danmark er bygget på
mørke fortællinger og dunkle forhold. En holdning man blandt andet også ser reflekteret
i den efterhånden forældede betegnelse den mørke middelalder.
Fortællingen om de stakkels nedtrådte og uoplyste bønder er et af fokuspunkterne
Jens Engberg stiller skarpt på i sin bog Det daglige brød udgivet i 2011. Siden udgivelsen
er det blevet mere kendt, at forholdene for de danske bønder, måske ikke har været så
slemme endda, samtiden taget i betragtning. Jens Engberg gør opmærksom på en tendens
man kan se i historieskrivningen, angående vurderingens af disses forhold som værende
noget mere dyster end hvad de egentlig har været.
“Det er blevet hævdet, at de historikere, der gjorde det, havde gode
forbindelser til gårdmandskredse og til partiet venstre, og at de repræsenterede
det syn på den danske historie, som er blevet kaldt “gårdmandslinjen i dansk
historieskrivning””20
Man var derfor tilbøjelig til at skildre bøndernes forhold for landboreformerne som en del
værre end realt set var sandheden. Dette blev gjort for bedre at kunne fremhæve den
triumf gårdejerklassen oplevede efter landboreformerne. Ofte lægges der særligt tryk på
den hårde afstraffelse af bønder og den fattigdom som mange bønder befandt sig i, og det
var selvfølgelig også en realitet. Jens Engberg peger på en af grundene til denne opfattelse
“… skulle være, at kildematerialet er skævt. De fleste kilder er nemlig klager, som kom
fra bønderne selv, eller de er deres vidneudsagn fra retssager.”21 Kun i de tilfælde
bønderne selv har følt sig særligt truffet, eller særligt uretfærdigt behandlet, eller hvor
noget usædvanligt eller ulovligt hændte er det endt i kilderne til vores brug.22 Der er ikke
noget i vejen med kilderne, men i den måde de er blevet brugt på – hvis man udelukkende
baserer sin viden om bønders forhold på de klager der er blevet indgivet er det intet under
at man får en udelukkende dyster fortælling. Det er ikke et spørgsmål om at underkende
de hårde vilkår bønderne har levet under, men om at anerkende at der eksisterer mange
forskellige oplevelser af livet blandt bønderne, og at den ene oplevelse ikke udelukker
den anden.

20

Engberg, Jens, Det daglige brød – bønder og arbejdere 1650-1900, Politikens forlag, 2011, s. 16

21

Engberg, Jens, 2011, s. 16

22

Engberg, Jens, 2011, s. 17
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Der er også andre historikere, som ønsker at gøre op med fortællingen om den
fattige bonde, her med den fattige hedebonde som centrum. I 1995 udgiver Peter
Henningsen bogen Hedens hemmeligheder, hvor han søger at gøre op med den gængse
opfattelse, af den fattige og usle hedebonde. Henningsens mål med bogen, er at skabe et
mere nuanceret billede, af Vestjyllands heder og dens folk. Henningsen argumenterer for,
at historieskrivere om heden før ham selv, var ”… ofte af østdansk herkomst…” og derfor
for dem ”… var værdigmålet for velstand bølgende agre af gyldent kort og ikke
ensformige, uoverskuelige strækninger af brun lyng og mosejord.”23 Der har altså
tidligere været en fortælling som bønderne som uheldige og levende under fattige kår, og
den opfattelse kan være dryppet ned til havehistorien. Dette kombinerede med at
havehistorie er forholdsvis uudforsket, resulterer let i et unuanceret perspektiv.
En vigtig spiller kom på banen i 2008. I 2003 sendte Jens Schjerup Hansen sit
manuskript til bogen Bystruktur og havekultur – mellem senmiddelalder og renæssance
af sted til Lise Bek, som senere stod for redigering. Bogen gennemgår landkort fra Georg
Braun og Franz Hogenberg, tillige med Peder Hansen Resens bykort i en analyse af
byerne ved Kronborg og Skåne, og deres havekultur. Jens S. Hansen formår at give de
landkortene mening igennem en historisk analyse. Tidligere har kortene ellers været set
ned på som historisk kilde. Historikere har ikke ment at kortene bød på nogen videre
substans som kildemateriale.24 Det eftermæle er uretfærdigt, og kortene kan sagtens, på
trods af mangler, stadig have stor historisk værdi indenfor haveforskningen.25
Forskningen inden for 1600-tallets haver er stadig sparsom, og generelt er bondens
have tidligere end 1800-tallet, underbelyst i den store havehistorie. For at vi kan komme
nærmere en historisk have i 1600-tallet vil vi forsøge at tilgå andre kilder og nogle af de
samme kilder som tidligere historikere har brugt, i håbet om at vi kan tilføje til historien
om bondens have.

23

Henningsen, Peter, Hedens hemmeligheder – livsvilkår i Vestjylland 1750-1900, 1995, s. 17
Jens Schjerup Hansen red. Lise Bek, Bystruktur og havekultur, mellem senmiddelalder og renæssance,
Museum Tusculanums Forlag v. Helle Schjerup Hansen og Lise Bek, 2008, s. 11-12
25
Christensen, Lisbeth Eilersgaard, Johannes Mejers kort over det danske rige, hentet 10/05/2022 ved
http://jelling.natmus.dk/om-jelling/tradition-og-historie/johannes-mejers-kort-over-det-danske-rige-1659/
24
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Kilderne
Afsnitte vil dække over hvilke kilder vi hovedsageligt har benyttet i specialet. Kildernes
ophav vil blive præsenteret sammen med mulige faldgruber og hvordan vi kommer til at
bruge dem i analysen.

Tingbøgerne
Tingbøger er, så vidt vi har set, ikke før blevet brugt til undersøgelser af haver eller
afgrøder, men de har vist sig at give os en indsigt, som diverse kogebøger og havebøger
ikke har kunnet. Vi fandt at modsat mange andre kilder fra denne tidsperiode giver
tingbøgerne et indblik i bønders dagligdag, lokale interne problemer, hvad de har arvet
etc., som er en essentiel del af at forstå hvordan hverdagen har udspillet sig, og hvad der
har betydet noget for datidens indbyggere. Det er yderst brugbart da det ellers kan være
utrolig svært at finde oplysninger om bønders hverdag fra denne tidsperiode, idet mange
af dem ikke selv har kunnet skrive, samtidig med at dem der skrev historien, ikke fandt
bøndernes værd at fortælle.
I specialet er følgende tingbøger blevet anvendt:
•

Hvetbo Herred – 1631 - 1634

•

Skast Herred – 1636 - 1640

•

Brusk Herred – 1661 og 1662

•

Fleskum Herred – 1634 – 1656

•

Hornum Herred – 1642 – 1654

•

Hellum Herred – 1630 – 1670

•

Nibe Herred – 1632 – 1662

•

Aalborg Byråds Tingbog – 1625 - 1647

Udvalget af tingbøger har til dels været baseret på, hvad der var tilgængelig for os online.
Tingbøgerne er ikke præsenteret i ens format, hvilket betyder at der kan være forskel på
de informationer vi kan trække ud af dem.
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Tingbøgerne fra Brusk og Hvetbo Herreder er ordret transskriberede af den
pensionerede overlæge I. C. Højensgaard. Disse fandt vi gennem Aarhus Universitet 26
Skast Herreds tingbog har vi adgang til gennem ”Udvalget for udgivelse af kilder
til landbobefolkningens historie”. Disse er ligesom de førnævnte tingbøger ordret
transskriberede. Skast Herreds tingbog er transskriberet af Poul Rasmussen.
Tingbøgerne fra Fleskum, Hornum, Hellum, Nibe og Aalborg er gennemgået og
skrevet ned af ingeniøren Hans Gjedsted, og i 2020 redigeret og udgivet af Ole Færch.
Til forskel fra de andre tingbøger er disse ikke transskriberede, men bliver i stedet
præsenteret som et datasæt. Vi har derfor ikke adgang til de fulde sager, men har i stedet
et kort referat af sagen, samt dato, sagsøger og sagsøgers bopæl, samt den sagsøgte og
den sagsøgtes bopæl.
Derfor kan vi ikke få lige så detaljerede data fra Fleskum, Hornum, Hellum, Nibe
og Aalborg, som fra de resterende tingbøger. I de direkte transskriberede tingbøger kan
vi se alle instanser hvor kålgårde, urtegårde, haver, etc. er nævnt. Fra Gjedsteds udgaver
får vi kun info, hvis haver er den vigtigste del af sagen, hvorfor der kan være en del
detaljer som vi ikke får.

Koge-Bog 1616
Koge-Bog: Indenholdenis et hundrede fornødende stycker/ Som ere/ om Brygning/
Bagning/ Kogen/ Brendevijn oc Miød at berede/ saare nyttelig udi Hussholdning/ tc. Som
tilforn icke paa vort Danske Sprock udi Tryck er udgaaen27 er den næstældste
dansksprogede kogebog vi kender til. Den blev printet i København i 1616 af trykkeren
Salomone Sartorio, som også har skrevet forordet i bogen.
Forfatteren til Koge-Bog 1616 er ukendt. Bogen er sandsynligvis et resultat af en
indsamling af andre manuskripter med opskrifter – tilsyneladende er mange af dem
kopieret fra et manuskript der har tilhørt et kloster i Sachsen, der var velkendt for
kogekunst. Mange af opskrifterne stammer, ifølge Gunvor Maria Juul, tilbage fra
26

”Ældre kilder på nettet”, https://jysk.au.dk/publikationer/aeldrekilderpaanettet/, sidst besøgt d.
31/5/2022
27
Herefter refereret til som ”Koge-Bog 1616”
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1540’erne.28 Vi må gå ud fra at retterne stadig er relevante og jævnligt bliver lavet, hvis
de er blevet genudgivet i 1610’erne.
Koge-Bog 1616 er en vigtig kilde til viden om køkkenhavers indhold. Gennem den
kan vi få indblik i hvilke ingredienser man har brugt i madlavningen, ergo hvilke
ingredienser man har haft adgang til, og hvilke der er blevet brugt oftest. Vi skal være
opmærksomme på at denne bog, ligesom de fleste andre bøger fra denne tid, sandsynligvis
er skrevet af overklassen, til overklassen.

Horticultura Danica
Danmarks ældste havebog blev udgivet under navnet Horticultura Danica i 1647 af
urtegårdsmanden Hans Raszmussøn Block, og gennemgår jordforhold, udformning,
redskaber, og valg af planter til haver.
Det er tydeligt at bogen er henvendt til folk med en vis pengemængde – prydhaver
og fine intrikate bede er et stort fokus i bogen, hvilket almene danskere ikke har haft tid,
penge eller overskud til at fokusere på. I øvrigt har forfatteren været udlært ved diverse
kongelige haver, hvilket også betyder at hans hverdag har udspillet sig i de fineste af
landets haver. Derfor kan vi ikke regne med at han har sat dig ind i den menige bondes
forhold og muligheder. Vi bruger primært Horticultura Danica til at undersøge hvad der
kunne have været plantet i Vinkelgårdens have, men er selvfølgelig opmærksomme på de
fælder kilden også byder på.

Johannes Mejer, 1606-1674
Kartografen Johannes Mejer arbejdede hovedsageligt topografisk, og lavede fra
1640’erne og op til 1660’erne kort over hele Danmark, samt Norge, Sverige og Arktis.
Nogle var bestilling fra Christian d. 4., andre lavede Mejer selv af eget initiativ.29
28

Juul, Gunvor Maria, ”Se opskrifterne: Danmarks ældste kogebog fylder 400 år”,
https://videnskab.dk/kultur-samfund/se-opskrifterne-danmarks-aeldste-kogebog-fylder-400-ar, 2016
29
Christensen, Lisbeth Eilersgaard, Johannes Mejers kort over det danske rige
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Johannes Mejer var blevet undervist inden for trigonometrisk funktion, landmåling og
matematik. Dette fik han stor glæde af senere i optegningerne af danske kort, og det
kommer os til nytte nu. For det betyder at Johannes Mejers kort, kan betragtes som
værende ret præcise i samtidens målestok. Johannes Mejers viden systematiske
opmålinger og matematik kommer til udtryk i hans detaljerede 1:12.500 kort over
Aabenraa amt i 1640-41. Dens lige blev først set 150 år senere. Som Peder Dam skriver i
sin bog Kortlægningen af Danmark: op til midten af 1800-tallet, er kortene ”… en
enestående mulighed for at få et indblik i landskabet og bebyggelserne i første halvdel af
1600-tallet.”30
Samtlige kort fra Johannes Mejer er blevet studeret, og her har vi udvalgt nogle få
som vi mener viser nogle af de træk der går igen flere steder.
•

Grundtriss der Stadt undt des Schlosses Ripen, Anno 1651 : Grundtriss der Stadt
Haderschleben, Anno 1651 : Grundtriss der Stadt undt des Schlosses Tonderen.
Anno 1651 : Grundtriss der Stadt und des Schlosses Husum : Grundtriss der
Fehstung Tonninge. Anno 1651, 1651
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79229/da/

•

Kort over Aabenraa Amt Eine Geometrische delineatio des CarspelßRies, 1641?,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object59999/da/

•

Landtcarte Uom Ampte Apenrade und Lundtoft herde, 1648-1652,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object77698/da/

•

Kort over Aabenraa Amt Die 1. SpecialTabell von Jordkirch, 1641?,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object60018/da/

George Braun (1541-1622) og Franz
Hogenberg (1535-1590) og de farvelagte
kobberstik

30

Dam, Peder, Kortlægningen af Danmark: op til midten af 1800-tallet, Lindhardt og Ringhof, 2019,
Afsnit ”Johannes Mejer”
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George Braun og Franz Hogenberg optegnede ikke Europas byer for at fastlægge
faktiske størrelsesforhold og afstande. George Brauns mål, som han selv beskrev i
Civitates Bind 11, ”Byerne bør tegnes sådan, at betragteren kan se ind i alle veje og gader
og tillige se alle bygningerne og de åbne pladser.”31 Målet var altså at kortets betragter,
skulle kunne danne sig et overblik over byen. Derfor fremstår slotte, kirker, helligdomme,
og andre vigtige monumenter eller bygninger større og fremtrædende. De er også et
produkt af deres tid. Kortene er fremstillet ud fra den middelalderlige optik, hvori man
vægtede størrelsesforhold, synbillede og perspektiv anderledes. I dag bruger vi
renæssancens centralperspektiv, og afbilleder de geografiske rum ud fra deres faktiske
størrelsesforhold indbyrdes. Det skrå fugleperspektiv tillader at fremvise byens gader og
skruktur, samtidig med en symbolsk fremstilling af byernes vigtigste bygninger.32
Bykortene er kommet til veje gennem prospekter fremsendt af tegnere, hvorefter Frantz
Hogenberg har forestået kobberstikarbejdet, og langt de fleste er foretaget af Hogenberg.
En anden kobberstikker, Simon Novellanus, har bidraget i beskedent omfang. Da begge
kobberstikkere dør i 1590, overtages arbejdet af nogle andre, formentlig Hogenbergs
søn.33
I projektet bliver kortene brugt ud fra deres værdi, som billedligt materiale. Vi tager
ikke højde for faktiske størrelsesforhold, men vælger at bruge kortenes egne
størrelsesforhold, som en markør for vigtigheden af visse haver, huse osv. Vi har valgt at
vurdere kortene som værende af høj værdi for haveforskningen, i det at de tegnet og malet
i samtiden, og giver en mageløs samtidsskildring af nogle af Danmarks byer. Udover de
danske byer, består Braun og Hogenbergs Atlas af mere end 500 europæiske byer, som
alle er kortlagt og optegnet omtrent efter de samme principper. 34 Ifølge Jens S. Hansen
viser kortene ”… at korttegnerne primært har været optaget af at gengive fyrsterne og
gejstlighedens haveanlæg, hvorimod de almindelige borgeres huse og haver ofte kun er
summarisk gengivet.”35 Jens S. Hansen opsummere kortene som ofte sammenpressede,
for at få så meget materiale med som muligt, derfor forekommer visse ting tættere på
hinanden end hvad der egentligt har været tilfældet.

31

Schjerup, Jens Hansen, 2008, s. 23

32

Schjerup, Jens Hansen, 2008, s. 23-24
Schjerup, Jens Hansen, 2008, s. 33-34
34
Schjerup, Jens Hansen, 2008, s. 13
35
Schjerup, Jens Hansen, 2008, s. 13
33
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Samtlige kort fra Tyskland, Norge, Sverige, Danmark, Holland og tildeles andre
europæiske lande er blevet nærstuderet, og vi har udvalgt følgende. I analysen vil
forskellige kort optræde igen, og de samme udklip komme i flere afsnit. Fremover vil
Braun og Hogenbergs kort bliver refereret til som ”Braun”.
•

Civitatis Episcopalis Othenarum sive Otthoniae, ut vulgo dicitur, Fioniae,
Insularum Daniae Regni amoenissimae fertilissimaeqve metropolis secundum
situm & figuram qvam hoc seculo habet, 1612-1618
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80440/da/

•

Colding schlos und stat, 1612-1618,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62749/da/

•

Helsheborch Lunden Elbogen Landeskron, 1617,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79655/da/

•

Oitinense oppidulum et arx episcopi Lubecensis sedes Delineatio ciuitatis
Tonderensis, 1612-1618,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62752/da/

•

Seravalli, quam vides, Spectator, iconem, operi huic nostro suis sumptib., 15771618, http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80710/da/

•

Staden, 1612-1618,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62770/da/

Peder Hansen Resen (1625-1688) og Atlas
Danicus
Juristen og historikeren Peder Hansen Resen havde fra 1666 og frem til sin død i
1688 samlet og fået tilsendt en stor mængde materiale, som talte både tekst, kort og
illustrationer om alle landets egne. Meningen var at det skulle samles i 39 bind og blive
et stort topografisk-historisk værk om hele Danmark. Han havde fået opbakning fra både
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adlen og kongen til værket, men meget lidt af hans arbejde endte med at blive udgivet.36
Efter Resens død arbejdede hans kone videre på sagen, og hyrede andre til at renskrive
projektet. Selv derefter blev det ikke udgivet, men endte på Universitetsbiblioteket. Her
mødte projektet sit endeligt, da biblioteket i 1728 stod i flammer, og store dele af dets
indhold brændte. I dag er der kun lidt tilbage fra værket – det drejer sig om bindet om
Bornholm, et af de Sjællandske bind, et mindre bind af Møn og et bind bestående af både
håndtegnede kort, og kobberstik fra hele Danmark.37
I denne opgave gør vi hovedsageligt brug af kort-materialet og i mindre grad tekstmaterialet.

36

Fritzbøger, Bo, En Lumpen stodder – Liv og landskab i 1700-tallets Midtjylland, Gads Forlag, 2016

37

Kejlbo, Ib Rønne, Kobberstikkene fra Peder Hansen Resen Atlas Danicus 1677, Fr. Bagges Kogl.
Hofbogtrykkeri, 1974, s. 5 - 19
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Resens kort lever naturligvis ikke op til de standarter for præcision, som vi har i dag,
og vi kan derfor ikke bruge dem til at sige noget om reelle målestoksforhold, størrelser
på individuelle huse og marker etc.38 Kortene har ikke været brugt til navigation, på
samme måde som man bruger en GPS i dag – derfor har elementer som veje ikke været
nødvendige at lave helt præcise. Til gengæld har det været brugbart at vise en bys
generelle pejlemærker, såsom kirker, tårne og porte været mere relevante for samtiden.
Vi kan altså bruge kortene til at danne os en visuel referenceramme til 1600-tallet. Vi
kan få et overordnet indtryk af specifikke byers udformning, hvordan huse har lagt i
forhold til hinanden, og hvor deres marker har været placeret. Kortene er et indblik i 1600tallets Danmark, set med en 1600-tals mands øjne, hvorfor det også er brugbart for os at
overveje hvad Resen/ hans udsendte, har valgt at inkludere. Der er ikke nødvendigvis
plads til de helt små detaljer i kobberstikkene, så vi må gå ud fra at det der er inkluderet,
har man opfattet som værende vigtigt. Derfor kan vi for eksempel formode at man har
tillagt kålgårdene i Ebeltoft en vis vigtighed, siden de er inkluderet og navngivet på
tegningen.
Alle Resens 108 kort er blevet gennemgået og nærstuderet. Vi har her udvalgt en
række af kort som vi mener har værdi for vores undersøgelse. Mange af kortene viser
mange af de samme tendenser og derfor er følgende kort valgt:
•

Aars Arhusium, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79227/da/

•

Albvrgvm, Aalborg, 1677
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80607/da/

•

Ebeltoftt, Ebeltofia, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62051/da/

•

Freti Danici or Svndt Accvratiss. Delineatio Anno 1630 (Kronborg), 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79668/da/

•

Hobro, Hobroa, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80506/da/

•

Holdste-bro, Holdstedbroa, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object61954/da/

38

Kejlbo, 1974, s. 25 - 26
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•

Horsnes, Horsnesia, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79152/da/

•

Kiöbenhaffn Hafnia 1659 (skitse), 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object61966/da/

•

Kolding, Coldinga, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62056/da/

•

Korsør Corsora, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object61995/da/

•

Lemvig, Lemwiga Ringkiobing, Ringcopia, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object61951/da/

•

Mariager, Mariagria, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62053/da/

•

Nestuedt, Nestwedia, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object72011/da/

•

Nibe, 1677, http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object80509/da/

•

Odense, Othonia, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62017/da/

•

Randers, Randrvsivm, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79184/da/

•

Ribe Ripa, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79226/da/

•

Rödne Hassle Svanike Nexöe Aakirkebye, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62012/da/

•

Seby, Seboivm, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62038/da/

•

Skive, Schiva, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object88306/da/

•

Tisted, Tistadivm, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62041/da/

•

Viborg, Wibvrgvm, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object79134/da/
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•

Warde, Warda, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object88309/da/

•

Weile, Wellea, 1677,
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object62058/da/

Original 1-kort, 1815
Fra begyndelsen af 1800-tallet, påbegyndte man en ny opmåling og optegning af det
danske landskab, da de tidligere nu var blevet forældet. De bliver kaldt Original 1-kort
eller matrikelkort, og de viser i detaljer ejendomsgrænser, bonitet, matrikelnumre,
landskaber og stednavne. Skalaen på kortene er 1:4.000. I forhold til historiske haver kan
kortene bruges, til at fortælle om jorden, som de enkelte gårde havde til rådighed og
størrelsen på deres toft. Hvilken jord gården havde til rådighed kan fortælle os meget om
hvilke afgrøder konen kunne dyrke og i hvilket omfang.
I analysen er det Original 1-kortet fra ”Vinkel by, Vinkel, 0781755” 1815-1864, vi har
brugt.

Vinkelgården fra Vinkel,
1645
I dette afsnit gennemgår vi hvordan Vinkelgårdens have ser ud lige nu, og hvilke
beslutninger der førte til det. Derefter bevæger vi os mod familien som har boet på gården
i 1640’erne, og berører hvad det er for et Danmark de har levet i, og hvad bondens rolle
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som Herredsfoged har betydet. Både i forhold til haven, samt hvordan denne position har
påvirket hele hans husholdning og deres forhold til lokalsamfundet. Specifikt kommer vi
ind på kvindens centrale rolle, både i haven og i sociale relationer. Derefter gennemgår
vi de specifikke mål vi har kunnet finde om Vinkelgården, og dens tilhørende jordens
størrelse.

Den nuværende have
Brostenene fører hen til det lille hvide bindingsværkshus. Det ser ikke ud af meget
med nutidens briller på, men gården var i sin tid en flot gård. Vinkelgården er det første
hjem man møder på sin rejse gennem museet, og var det første hus som blev bragt til
Hjerl Hede. I 1928 stod den gamle Vinkelgård i Vinkel nær Viborg, og faldt stille
sammen. Museumsstifteren Hans Peder Hjerl havde et brændende ønske om at bevare,
hvad der for H. P. Hjerl var hans bedsteforældres historie og kultur. De gamle
håndværkstraditioner og almueskikke var noget H. P. Hjerl anså som en vigtig del af den
danske kulturarv, han begyndte derfor at indsamle bygninger og genstande der kunne
fortælle om den svundne tid. I 1930 bliver Vinkelgården hentet Hjerl Hede, og snart efter
fulgte flere bygninger som H. P. Hjerl anså for kulturhistorisk interesse, fra forskellige
steder i Danmark. Fire år senere anlægges bygningerne som en gammel landsby, som den
kunne have set ud i 1800-tallet.39
I 2014 blev Vinkelgårdens træstruktur dendro-dateret til vinteren 1545-46, hvilket
gør stuehuset til museets ældste bygning og muligvis også Danmarks ældste bevarede
bondehus.40 Da Vinkelgården i sin tid blev hjemtaget, tog man kun beboelseshuset og
loen med, som ligger under samme tag. Samtidig blev forskellige tiders tilbygninger og
ombygninger fjernet fra gården, ledet af arkitekt Mogens Clemmensen.41 Det blev
besluttet at gården skulle føres tilbage til 1600-tallet, så nu står den gamle bygning i
blotlægget sort egebindingsværk med hvidkalkede tavler. En nedtrampet sti leder om bag

39

Hjerl-fonden, Hjerl Hede: fredningen og frilandsmuseet ved Flyndersø, København 1950, s. 9

40

”Museets historie”, https://hjerlhede.dk/da/content/museets-historie, sidst besøgt, 08/04/2022

41

Hjerl-fonden, Hjerl Hede: fredningen og frilandsmuseet ved Flyndersø, København 1950, s. 11
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huset, og om i gårdens have. Haven er lille, og måler knap længden af beboelseshuset.
Den er indhegnet af et jorddige, som er beplantet med diverse nytteplanter, og midt i står
to firkantede bede i buksbom med pryd- og urteplanter. Til højre for bedene ligger den
lille kålgård som måler 1x2m. Kålgården lider desværre under de uopmærksomme fødder
der har trampet den i bund. Nu og da bliver fuldvoksne grønkål plantet i kålgårdens bed
for at belyse meningen med jordstykket.42 Da man for nogle år siden ønskede at
rekonstruere Vinkelgårdens have, fik man vurderet at den daværende have var historisk
ukorrekt, for stor og for fin.43 Den blev derfor skaleret ned til fire kvadratiske
buksbomhække. Nu er der kun to bede med urter i, en mindre kålgård og et jorddige
omkring sig.
Vinkelgårdens have er udformet efter
middelalderens klosterhaver. På Biskop
Absalons bud i 1100, drog Abbed Vilhelm
ud for at sprede Guds ord og klostrenes
opfattelse af havebrug. Klostrene skønnede
at udvikle stor teknisk kunnen indenfor
havebrug, men satte også stor pris på det
æstetiske.

Klostrenes

æstetik

indenfor

havekunst fik stor betydning og en førende
rolle indenfor havebrug mange århundreder
frem. Klosterhaverne skulle være et fristed
fig. 2 Seravalli, quam vides, Spectator, iconem, operi huic nostro suis
sumptib.

for munkene, og derfor måtte haverne tage
sig nydeligt ud og være fredfyldte. I

klosteret blev urtebede opdelt i kvadrater, gerne 4 identiske
eller flere. Mellem bedene i midten ville man kunne finde en
prydplante, et vandanlæg eller et træ af symbolsk betydning.
Klostrenes haveæstetik kan stadig i 1600-tallet findes i hele
Europa i store og små haver, og i store og små byer.44

fig. 1 Staden

42
43

Vinkelgårdens have på Hjerl Hede
Fra dokumenter, mails osv. udleveret af Hjerl Hede Frilandsmuseum.

44

Mette Skougaard et.al., Bondens have – Bondehavernes udformning, dyrkning og anvendelse i 1800årene, Nationalmuseet, 1991, s. 4-5
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Nedenfor, og fig. 1 og 2, ses få udsnit af Italien, Østrig, Tyskland, og Danmark hvor
klostrenes firkantede bede kan ses og endda i nogle tilfælde med et indtegnet træ i midten.

fig. 4 Ribe Ripa

fig. 5 Freti Danici or Svndt Accvratiss.
Delineatio Anno 1630
fig. 3 Stutgardia Würtenbergensis Ducatus Metropolis
arcem habens elegantissimam, multasque
amöenitates

fig. 6 Afsnit 1, C-1, Grats, Østrig, Daniel Meisner, Darinen ds dritte 100 Stätt, Vestung, Schlösser, und Flecken,… Bind 3
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Herredsfoged i Middelsomherred
Det er nødvendigt at skelne mellem de forskellige stænder i samfundet, når man vil
fortælle noget om haver. En have har ikke været det samme for en adelig herregårdsejer,
og en gennemsnitlig bonde.
For komme nærmere en forståelse for Vinkelgårdens have, bliver vi nødt til at forstå
gårdens beboere, det system de levede i og hvor de selv befandt sig i dette hierarki.

Mathias Sørensen og hans familie
I 1640’erne boede den lokale Middelsom Herreds herredsfoged og hans husholdning
på Vinkelgården.45 Herredsfogeden hedder Mathias Sørensen. Vi ved ikke med sikkerhed
om han har haft en hustru eller en familie, men vi kan sige med ret stor sikkerhed at
Mathias har været gift, haft en pige i huset og en karl, som var normalt efter tidens
standarder. Mathias Sørensen overtog gården efter sin far Mathias Sandemand, som er
den ældst kendte fæster af gården, der hørte under Randrup Gods. Mathias Sørensen blev
Herredsfoged i Middelsomherred fra 1643 og indtil 1665, hvor han antageligt er død
Samme år som gården går videre til en Søren Kjær. Det er ikke muligt at sige hvem Søren
Kjær er, men han var formodentlig en slægtning til Mathias Sørensen.46
I 1640’erne var Danmark et valgkongedømme, hvor kongen skulle godkendes af
rigsrådet, der bestod af ca. 20 af rigets adelsmænd. Landet var opdelt i len, som igen var
opdelt i herreder. I hvert len var udpeget en lensherre, som langt det mest af tiden var
adelig. Lensherren stod for lokaladministrationen i sit len, hvilket blandt andet
indbefattede skatteopkrævning og militær ledelse. En lensherre stod også for at udpege
herredsfogeden, som blev udvalgt blandt de lokale bønder. Herredsfogedens vigtigste
forpligtigelse var at stå i spidsen for det lokale herredsting, og skulle sørge for at
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opretholde lov, og dømme når denne var blevet brudt. Ved herredstinget kom de lokale
bønder for at præsentere stridigheder, tyverier og fornærmelser for retten. Derudover tog
herredstinget sig også af lokale arve- og aftægtsaftaler. At være herredsfoged har altså
betydet at man har haft en betydelig position, samt en smule ekstra penge og dermed også
indflydelse i det lokale samfund.47
At være Herredsfoged har været en særegen position, da man har stået i hullet
mellem godsejerne og fæstebønderne. Hvor stort dette skel har været, kommer
selvfølgelig an på hvor vellidt og hvor velhavende herredsfogeden var før han blev valgt
til jobbet.48 Hvorom alt er, så betyder den højere status også højere forventninger generelt
fra lokalsamfundet. Hvis forventningerne ikke bliver indfriet, så mister herredsfogeden
bøndernes tillid. Disse forventninger strækker sig dog længere end bare til
herredsfogeden. Den omfatter også hans kone, og lige netop ved vores fokus på
bondehaver er hustruen meget vigtig.
Helt generelt har kvinders arbejde været utroligt vigtigt for at få samfundet til at køre
rundt, trods det faktum at kvinderne sjældent spiller en fremtrædende rolle i kilderne. Så
vidt vi ved har havearbejdet ofte hørt til kvindens domæne, måske fordi tofterne ligger
tæt på hjemmet, og dermed hører sammen med husarbejdet. Det har ikke været et lønnet
arbejde, men det har været vigtigt. Ikke kun grundet ernæring, men også grundet urterne,
som er blevet brugt som medicin i tilfælde af sygdomme.49 Bondekonens arbejde i
køkkenhaverne har ikke kun været af stor betydning for hendes egen husholdning, men
for hele lokalsamfundet. Mange store personlige milepæle, såsom fødsler og
bryllupsfester, var fælles begivenheder, hvor det blev forventet at hver husholdning
bidrog med hvad de havde råd til. Landsbyfællesskaberne har opfyldt rollen som det
sociale sikkerhedsnet, der endnu ikke fandtes på et statsligt plan. I praksis betød det at
tiggere gik fra hus til hus – den såkaldte omgangsforsørgelse – og tiggede for mad eller
husly. Man var her også socialt forpligtiget til at dele ud af sit overskud. Disse
forventninger er større, når man er Herredsfogedens hustru. Bønderne ved naturligvis
47
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godt, at herredsfogeden har mere jord, og flere afgrøder, end de fleste andre i området.
Derfor forventes det også at man bidrager mere.50
I flere af kilderne kan vi læse os frem til, at man i de finere kredse kan have tænkt
på haven som et sted, hvor man kunne slappe af og nyde fine prydhaver, med
kunstfærdige mønstre af buksbomhække. Det er bl.a. i ”Horticultura Danica”, den ældste
danske havebog, fra 1616, som viser mange eksempler på hvordan man kan sætte sine
bede så fint som muligt. Vores fokus er på bønderne og deres haver. Her har man ikke
haft tid eller overskud til at bekymre sig om fine snirklede havemønstre. Som Erik
Kalsgaard Poulsen skriver i Bonden, Bondehaven og Autoriteterne, ”Der kan imidlertid
ikke herske tvivl om, at der ikke har været forudsætninger for egentlige prydhaver.
Nytteværdien har været det helt centrale”51 Men når vi står ved Herredsfogeden, som har
ligget højere i hierarkiet end den almindelige bonde, og forventeligt har haft mere
økonomisk overskud, så er det ikke utænkeligt at haven også har vist små glimt af dette.
At Mathias Sørensen gerne har ville fremvise sin succes gennem havens form, og gennem
et par prydplanter er ikke utænkeligt.

Vinkelgården og Vinkel
Vinkelgården er muligvis den ældste bygning i området – også i dens egen samtid.
Det er ikke utænkeligt, at det er på denne gård områdets første dokumenterede beboere
boede i. Det er muligt da byen bliver nævnt første gang i 1263, og senere i 1277 og 1346,
gennem adelige familier, at det netop muligt at det er Vinkelgården som de boede i.52 Det
har altså været en både gammel og fin gård. Vinkelgården havde matrikel-nr. 10, og havde
været i Mathias Sørensens families fæste, i hvert fald siden 1605, da den var fæstet af
hans far, Søren Sandemand. Søren Sandemand var, som efternavnet antyder, sandemand.
Der hørte en del ansvar til denne stilling, da sandemænd skulle være meddommere i
alvorlige straffesager, hvor livstids- og dødsstraffe var på tale.
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I 1640 tilføjede Mathias Sørensen tilbygning til Vinkelgården, med tilhørende
vindue hvilket var et finere tiltag i sin tid. Tilbygningen er et stuehus, og er den bygning
der stadig findes i dag, og står på Hjerl Hede.
Historiske og genealogiske Optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn af
Brødrene Andersen, udgivet i 1907, kan vi finde Mathias Sørensen og andre vigtige
oplysninger. Bogen er et forsøg på at rekonstruere en overesigt over Vinkel Sogns
beboere, efter en brand i 1848 ødelagde kirkebøgerne.53 Bogen er sammenfatning af
mange forskellige kilder, første håndsfortællinger og litteratur.
Inden Mathias Sørensen blev fæster på Vinkelgården, var han fæster på hvad der
senere bliver præstegården. Da Mathias’ far dør, overtager han fæstet over Vinkelgården
mens hans gamle gård kommer i fæste hos hans bror Søren Sørensen Sandmand.54 Denne
gård som Søren nu boede i, blev opkøbt af Ole Thomsen Rye for 100 rigsdaler og gjorde
den derefter til præstegård i Vinkel. Den 7. fæster af præstegården, Niels Pedersen Riber,
hvor både Mathias og Søren Sørensen havde boet, skrev en indberetning i 1690 herom.
Niels P. Riber skriver at Præstegårdens matrikel er indført til ”8 Td. 4 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.
Hartkorn.”.55 Landet havde lidt under mange krige, ødelæggelser heraf og dårligt klima,
som tog befolkningen lang tid at komme sig over. En del af forklaringen Er givetvis de
store skatteopkrævninger der blev pålagt folket. Efter enevældens begyndelse blev det
hurtigt klart for kronen at man måtte skaffe penge i kassen, og det kunne ikke gå hurtigt
nok. Her forsøgte man sig med forskellige former for omsætningsskatter, men det blev
tydeligt at man måtte forsøge at etablere en form for grundskatter som hovedkilde. Her
kom matriklen fra 1662/1664 ind i billedet. Nu skulle bønderne beskattes korrekt, og de
blev herefter beskattet efter landgilden som tidligere havde været grundlag for
skatteopkrævning.56 Vi får ikke af vide om matrikel indberetningen er fra 1662/1664 eller
den anden matrikel indberetning der sker i 1682. Efter ca. 20 år med matriklen 1662/1664
besluttede man at starte forfra, da man måtte indse at skatteopkrævningen var
uretfærdig.57
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Videre kan vi se at Vinkelgårdens jord er anført til ”10 Td. 2 Skp. 9 Fdk. 2 ½ Alb.
Hartkorn” i 1664 matrikel opmåling.58 Her kan vi ikke se nogen indberetning fra 1682,
men den har næppe været helt ved siden af indberetningen fra 1664. Ydermere kan vi i
Niels P. Ribers indberetning om Præstegården i 1690, se Vinkelsogns hartkorn, undtaget
præstegården, Randrup gods og Skov- og Mølleskyld, at den er regnet til ”95 Td. „Skp. 1
Fdk. 2 Alb.”. Hvilket ifølge Niels P. Riber kan udregnes til ca. 8 td. til hver hel gård i
Vinkel Sogn, så vil man i sognet finder 20 ½ gård.59 Fra et tidligere afsnit i Brødrene
Andersens bog, kan vi se at der i 1661 var 19 gårde og 4 huse i Vinkel by.60 Omregning
Niels P. Riber foretager sig, er en smule misvisende. Alle gårdene har selvfølgelig ikke
produceret de samme mængder. Hvad vi kan læse ud af dette er at Vinkelgården har med
sine ”10 Td. 2 Skp. 9 Fdk. 2 ½ Alb. Hartkorn” produceret godt i 1664, det ligger over i
hvad gennemsnittet på 8 td. Viser i 1690. Jorden som Vinkelgården derfor har haft til
rådighed, har været god, og som Brødrene Andersen skriver i ”Vinkel,” er Vinkels jord
hovedsageligt god og ler muldet.61
Samtidig i indberetningen nævnes det at præstegården grund er 80x80 alen, som
svarer ca. til 49x49 m. Vi antager at det må være selve jorden, som præstegårdens
bygninger ligger på, for videre skrives det ”Paa ostre Side af Proestegaarden en Kaalhave,
som er 100 Alen lang og i sondre Ende 44 Alen, i nordre Ende 14 Alen bred. P a a vestre
Side af Gaarden en anden liden Kaalhave, 80 Alen lang, i sondre Ende 60 Alen, i nordre
Ende 8 Alen bred.”62 Denne oplysning giver os to kålgårde, en meget stor og en der enten
er ”liden” i sin størrelse eller i sit afkast. Kålgårdenes form bliver i lange trapezer, hvilket
må betyde de er anlagt efter terræn. Den ene vil måle 62 m i længden, 27,28 m i den
længste bredde og 8,68 m i den korteste bredde. Kålgården som er liden, måler 49 m i
længden, 37,2 m. i den lange bredde og 4,96 m i den korteste bredde.
En anden vigtig observation som vi kan gøre os i indberetning fra 1690 er ”… paa
dens Grund findes, et Jord-Grand Hus i Vinkel By, 10 Binding lang med tilliggende
Kaalgaard, 40 x 24 Alen. Besidderen gor Proesten en ugentlig Dagsgerning.”63 så vidt vi
kan finde frem til er et jord-grandhus et mindre og fattigt husmandssted, som er bygget

58

Brødrene Andersen, 1907, s. 106-107
Brødrene Andersen, 1907, s. 38
60
Brødrene Andersen, 1907, s. 29
61
Brødrene Andersen, 1907, s. 29
62
Brødrene Andersen, 1907, s. 38
63
Brødrene Andersen, 1907, s. 40
59

- 28 -

op af jord, og nærmest ligner en hule med strå eller lyngtag. Jordgrands husets kålgård
måler ca. 24,8x14,88 m.
Vi har altså nu to forskellige mål på kålgårde tilhørende den højeste autoritet i
samfundet, samt en af de laveste i samfundet. Samtidig ved vi at præstegården som, Niels
P. Riber omtaler, har været i Mathias Sørensen og hans brors fæste, hvilket gør den særlig
interessant. Vi vil vende tilbage til netop disse observeringer senere.

En have til nytte og gavn
I denne del af speciale dykker vi ned i følgende: Jordbund og klima, toftegarden,
lovgivning. I forhold til have har vi delt afsnittet op i følgende overskrifter: indhegning,
udseende og afgrøder. Alle de kilder vi i tidligere afsnit har forklaret og gennemgået,
går vi nu i dybden med. Vi bruger her kilderne, i praksis for at komme nærmere et mere
klart billede af en bondehave, Igennem afsnittet trækker vi også trådende hen til
hvordan hvert af emnerne relaterer sig til Vinkelgården, og hermed i sidste ende forsøge
at sammenfatte et bud på hvad man kunne se, hvis man kiggede ned på Vinkelgården i
1645.

Landskabet, jordens tilstand og
klimaet
Naturen i Danmark er skabt efter og formet af flere gletsjerfremstød og de efterfølgende
smeltninger

under

den

sidste

istid,

Weichsel-istiden.

Gletsjerne

medbragte

morænemateriale foran, under og i sig, som består af sammenblandinger af ler, sand, og
andre sedimenter. Da gletsjerne nåde deres maksimum under den sidste istid, for ca.
22.000 år siden, var det meste af Danmark dækket. Kun Vestjylland vest og syd for linjen
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hovedstilstandslinjen var fri for is. Hovedstilstandslinjen udgør derfor et vigtigt skel
geografisk i Danmark,64 der går fra Bovbjerg over Hald til Padborg i Jylland.65 Øst og
nord for hovedstilstandslinjen er landet til tider bakket og man finder et bølget
morænelandskab skabt af gletsjernes fremstød og afsmeltninger. Området der forblev
isfrit under den sidste istid, altså
vest

og

syd

for

hovedstilstandslinjen,
bakkeøer,

findes

som

er

morænejordsbakker fra forrige
istid, nemlig Saale-istiden for ca.
130.000 år siden.66

67

Weichsel

istiden har derfor stor betydning
for historiske undersøgelser af
landbrug og havebrug. Hvor man
har

boet

i

hovedstilslinjen

forhold
har

til
haft

betydning for hvilke jordforhold
man har haft og har i dag, og deraf
hvad der har været muligt at
dyrke.

Sammen

med

hovedtilstandslinjen
Israndslinjen

lige

er
så

vigtig.

Gletsjeren nåde helt frem til

fig. 7 “6.4 Aflejringer fra Kvartærtiden” sidst besøgt 010722
http://www.geovejledning.dk/gv1/index.php/vejledningen/6-typiske-kendetegn-for-danske-bjergarter-ogaflejringer/6-4-aflejringer-fra-kvartaertiden/

hovedstilstandslinjen,

og

den

næste gletsjer det Ungbaltiske
fremstød bragte en mere ler- og
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kalkholdig jord med sig.6869 På kortet, fig 7, ses det at det Ungbaltiske fremstød kun nåede
hen over det meste af øerne og dele af Østjylland. Det kan derfor forklare det mere frodige
landskab man i sær finder på Fyn. På fig. 8. ses det at Vinkel by, markeret med rød, ligger
placeret i området som var dækket under sidste istid og altså under hovedfremstødet,
hvilket har betydet et mere bakket og bølget terræn. Det er moræne jord skabt under den
ældre Nordøstis, som har gjort jorden mere sandholdig og mere kalkfattigt. Den jord som
blev skabt under den ældre Nordøstis, er af middelmådig morænejord, hvor alt under
hovedstilstandslinjen har den mest sandede og dårligste landbrugsjord.
Forholdet mellem ler og sand er en
vigtig parameter for at fortælle om dyrkning
i

fortidens

Danmark.

I

1600-tallets

Danmark var man i langt højere grad
afhængig af jordens naturlige tilstand for at
opnå den gode høst. På mindre arealer, som
i køkkenhaver, ville man kunne ændre
jordens tilstand ved blandt andet at tilsætte
muslingeskaller for mere kalk, eller gøde
ekstra grundigt for bedre jord. Men det
betyder ikke at alle husholdninger har gjort
dette.

På

meget

sandet

jord

bliver

næringsstoffer og vand hurtigt let væk fra
planternes rødder, mens lerholdigt jord
hjælper med at tilbageholde disse. Dette kan
dog være en stor fordel i store nedbørs tider,
så ens afgrøder ikke drukner da vandet

fig. 8

hurtigt vil sive ned i undergrunden. Men på trods af den sandholdige jords overlegenhed
i store nedbørstider, kunne det være katastrofalt for næringsstofferne. I datidens Danmark
var man var meget afhængig af de nærringsstoffer der kom fra husdyrenes gødning, med
få undtagelser. Da man ikke holdte husdyr i samme omfang som var gør i dag, var
mængden af gødning derfor også langt mindre og var i langt højere grad værdifuldt.

68
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Indholdet af næringsstoffer var derfor meget mindre i sandholdig jord end det lerholdige,
da næringsstofferne ville nå at skylle væk inden planterne kunne tage dem i brug og inden
landmændene kunne tilføre nyt. I nogle områder kunne gødning også komme fra byernes
natrenovation. I København gik en stor del af natrenovationen til Amager, og i de danske
købstæder gik natrenovation primært kun til byens egne købstadsjorde.70 Enkelte
husholdninger kunne derfor have brugt deres egen gødning til at gøde køkkenhaver eller
marker.
I Danmark hvor nedbør er meget almindeligt og der sker ringe fordampning, er der
en naturlig tendens til forsuring af jorden. Den megen vand som løber igennem jorden,
udvasker kalken over flere årtusinder og får altså PH-værdien til at falde. Men med
landbrugets begyndelse, accelererede forsuringsprocessen, da de store indhug af skoven
haltede fordampningen. Problemet ses derfor i større grad i 1600-1700-tallet, hvor store
mængder træ og skov blev fældet.71
Midlet mod forsuring er afvanding og kalk. Kalken giver pH-værdien mulighed for
at stige og afvanding visker den overskudende vand væk som er grunden til forsuringen.
Kalken kan tilføres via mergel, en meget kalkholdig jordart, som også kan have
betydningsfulde resultater for særligt sandet jord tilstand. Med mergel jord forberedes den
generelle tilstand af sandet jord, da mergel indeholder ler, der forbereder
jordkonsistensen. Fra Peder Hansen Resens bemærkning fra 1686 at der ved Ringsted
findes kalk ”… hvormed bønderne I Engeland og Frankrig giøde dieris ager…”72 viser
os at mergel ikke har været et vidt begreb på Resens tid, men er almindelig praksis andre
steder i Europa.73
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fig. 9, Thorkild Kjærsgaard, s. 51

Kortet på fig. 9 illustrerer jordbundsforhold i
Danmark, og stammer fra bogen Den danske
revolution 1500-1800 af Thorkild Kjærsgaard,
udgivet 1996. Kortet som ses på fig. 3 viser også
jordbundsforhold. Kortet kommer fra Peder
Dams Det øvrige vi nyde – studier af landgilde
og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet
fra 2010, og viser derfor et mere udførligt og
præcist kort. Kortet stammer fra Det Danske
Jordklassificeringssystem som blev på begyndt
i 1974. På begge kort ses hovedstilstandslinjen
tydeligt, sammen med det Ungbaltiske fremstød
i jordtilstanden. Vinkel by er markeret med en
rød markør på begge kort. Fig. 9 vises det at
Vinkel ligger på grænsen til en leret undergrund
og på fig. 10 ligger den på mørkegule farve som
er markeret med FK3, se skemaet.

fig. 10, peder dam, s. 51

Peder Dams kort skal ikke bruges til små
detaljestudier, men til større områder, da kortet
ikke præcist viser regionale eller lokale

fig. 11 ” Det Danske Jordklassificeringssystem” Peder Dam, s. 49

afvigelser. Der kan derfor være afvigelser til let
sandet eller let leret jord omkring Viborg og
Vinkel. I tidligere afsnit fik vi slået fast fra Brødrene Sørensens bog, at jorden i Vinkel er
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god og lermuldet. Vi kan derfor vurdere at tilstandskortene viser en oprigtig jordtilstand
i Vinkels område, og at der som udgangspunkt ikke er lokale afvigelser.
De mest almindelige typer af dyrkningsplanter vokser bedst i neutral jord eller
næsten neutral jord, altså at jorden har en pH-værdi på næsten 7. Er jorden for sur, falder
plantevæksten fordi den biologiske omsætning er minimum.74
Klimaet bliver også en vigtig faktor i fortællingen om haver i 1600-tallet. Klimaet
holder en særlig magt over tilstanden i landbruget og havedyrkning, da klimaet beslutter
hvor meget regn, hvor koldt eller hvor varmt og hvor lang hver sæson bliver. I 1600-tallet
oplevede man det som kaldes den lille istid, den varede fra det 14. århundrede til omtrent
det 19. århundrede.75 Mange spor peger på at perioden 1640-1660 har haft køligere somre
og et større nedbør end normalt. Kilderne beretter om misvækst i denne periode over hele
norden og man kan måle et højere indhold af kulstof 14 i bevaret organisk materiale,
særligt i træer. Det sammen med at træerne fra perioden har haft usædvanligt smalle
årringe tyder på at hele perioden 1550-1700-tallet har været under dårligt vækst.76 På
vinkelgården har det altså været sandsynligt at de i 1645 har oplevet misvækst på
markerne og i haverne. Muligheden for at Mathias Sørensen har suppleret med indkøb fra
Viborg er meget muligt, og det betyder derfor ikke at de nødvendigvis har lidt sønderligt
under dette. Det vidner det faktum at Mathias får opført det nye stuehus i 1645 også om.

Toftegården
Det første vi må afgøre, er størrelsen af haven, eller toftegården, og hvor den ville være
placeret. Fra Johannes Mejers kort over Aabenraa amt kan vi finde mindre landsbyer, og
altså ikke de større købstæder eller større byer som vi oftest finder på Brauns og Resens
kort, hvor de mindre byer kun ses i horisonten. Johannes Mejer giver os derfor en god
indikator for størrelsen af en toftegård ude på landet. For som nævnt tidligere er
størrelsesforholdene mere troværdige end de andre kort. Her ses kortene over Mjøls som
på kortet er markeret med ”Miols” og Lunderup Mark som er markeret med ”Lund-” på
kortet. Tofterne ligger i aflange led, med husene placeret forskelligt på toften. Nogle af
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tofterne har mere end et hus placeret, samtidig med et af tofterne virker til at være større
end de andre med opdeling. I Mjøls ses en å strømme gennem toften, og husene tættest
placeret mod vejen.
fig. 12 Kort over Aabenraa Amt Eine Geometrische delineatio des CarspelßRies.

fig. 13 Landtcarte Uom Ampte Apenrade und Lundtoft herde

Fig. 13 er fra et langt større kort, som også dækker et større område. Her ses en landsby
tæt ved Barsmark øst fra Aabenraa. Johannes Mejer har på trods af det store kort set det
nødvendigt at indtegne bøndernes tofter, det har altså været vigtigt for Mejer at afdække
hvilket land, der hørte under hvilket hus, for at gengive landet i sit fulde. Her ses husene
igen placeret tilfældigt på toften, men denne gang tættere på vejen. At begge kort viser
husenes placering forskelligt, må betyde at terrænet har spillet en stor rolle.
Fra Brauns kort over Tønder, kan man i udkanten finde de små landsbyer Gallehus
og Tvede, samt nogle få enkelte gårde. Det giver os et unikt billede af landsbyerne, væk
fra de større byer. Tegnere har, som nævnt, ikke været ved hver gård og målt deres tofte
op, men det at tegneren og Braun har valgt at inkludere tofterne på de endelige kort giver
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dem stor værdi. Tofterne ligger bagtil huset eller omgrænser huset, og som signatur
afmærkningerne antyder her det indhegnede område været brugt til at dyrke på. På kortet
over Tvede mod højre ses en større bygning med tilhørende toft, hvor firkanter er
indtegnet. I de andre tofter ses svage streger som opdeler toften i mindre stykker.

fig. 14 Oitinense oppidulum et arx episcopi Lubecensis
sedes Delineatio ciuitatis Tonderensis

Johannes Mejer gengiver her, fra kortet over
Hjordkær, meget forskellige størrelser land til
hver gård. Det må fortælle os noget om hver
enkelt gårds vigtighed, gårdene med en
mindre toftegård er med stor sandsynlighed
husmænd eller fattigfolk, mens de større tofter
har tilhørt større fæstebønder og almindelige
fæstebønder.
fig. 15 Kort over Aabenraa Amt Die 1. SpecialTabell von Jordkirch.

På Resens Viborg-kort ses en mindre
gård som er markeret med ”Soegaarden”,
hvilket

tilfældigvis

også

er

det

navn

Vinkelgården bar, da den endnu stod i Vinkel. At det er den samme gård er usandsynligt,
men det kan måske giver os et fingerpeg om størrelse og placering af en tofte i forhold til
gården i Viborg området. Ved siden af gården på kortet, ligger Søndermølle, vi vurderer
derfor at ”Soegaarden” med stor sandsynlighed har ligget i Arnbjerg. Her ses toften
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indhegnet i en halv cirkel bagom gården, samt et gårdområde mellem bygningerne med
port i hegnet. Toftens form stemmer overens med Brauns mindre byer fra Tønder kortet.
Den halvcirkel og de mere dynamiske former ser ud til at gentage sig, hvor Johannes
Mejers kort giver os et billede af firkantede tofter.
fig. 16 Viborg, Wibvrgvm

Fra samme kort over Resens Viborg, finder vi byens huse med tofter til. Her er
størrelsen en ganske anden. Haverne, som vises her, har med alt sandsynlighed tilhørt den
mere velstående del af Viborgs befolkning, grundet størrelserne af jordstykkerne tættest
på huset. Der har selvfølgelig været en væsentlig forskel på tofter i byerne og tofter på
landet. Landets tofter har, i praksis, været en del større end dem i byerne, da byerne jo
kun har begrænset med plads, og i de fleste tilfælde ikke i lige så høj grad er nødsaget til
at producere egen mad. Mange af dem der boede i byerne, har haft andre erhverv, eks.
handelsmænd eller håndværkere, som betød at de havde lidt mere på kistebunden end den
almene bonde. Dertil er det også mere tilgængeligt for dem at købe mad i byen, end ude
på landet.
Toften eller havens størrelse og placering, er baseret ud fra terræn og størrelse af
gården/rigdom af gården. Johannes Mejers kort har i højere grad været produceret med
henblik på at gengive landet så nøjagtigt som muligt, og giver os derfor et unikt billede
af størrelsen på tofterne. Tofterne har været store - selv tofterne der forekommer at være
små, er store. Formen af toften, som det ses fra Mejer, Braun og Resens kort er i de fleste
tilfælde aflange, men skulle terrænet ikke tillade det, så følger toften landskabets form.
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Hvad Johannes Mejer har tegnet fra sine kort, er noget vi kan se gå igen i særligt fig. 12,
fra små byer omkring Tønder, hvor tofterne ligger bagom huset.
Hvad vi kan se fra Johannes Mejers kort er, at jo længere uden for byen man kommer,
jo mere jord får gårdene/husene. Det er samtidig et træk som de øvrige kort også bærer,
jo længere mod byens grænse jo større bliver haverne. Mens haverne i midten af byen er
betydeligt mindre illustreret, om det er fordi de reelt set har haft mindre plads end de
yderste huse eller at tegneren på grund af vinklen ikke har kunne passe haverne bedre ind,
kan ikke siges med nøjagtighed. Men jord bliver der selvfølgelig mere af, jo længere væk
man kommer fra byens midte, som også ofte i den sene middelalder og renæssancen var
tæt befolket og tæt bebygget. Det giver derfor mening at tofterne og haverne bliver større.

fig. 17, Johannes Mejer
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Vinkelgårdens tofte
Vi ved fra tidligere afsnit, at Vinkel og hele Viborg-området har ligget i et bakket
terræn, så vi kan derfor konkludere at toften, med alt sandsynlighed, ikke har været
snorlige, men nærmere har fulgt landskabet.
Fra Original 1-kort fra 1814-1864, ses Vinkelgården beliggende i Vinkel by ved Vinkel
sø, matrikel 10a.
Kortene kan give os mange informationer. På fig. 18 ses den nærliggende jord rundt
om Vinkelgården. Med tre farver, gul, rød og blå har vi forsøgt at vise nogle særlige linjer
der optræder på kortet som muligvis indikerer den gamle toftegård. Vi har vurderet det
blå område og det røde område, som de mest sandsynlige linjer der repræsenterer
toftegårdens omfang og område. Ud fra tidligere afsnit må vi antage, at tofterne aldrig er
lige så store som det gule område ville indikere. Det røde område ville gøre toften en del
større, mens det blå område ville gøre toften

fig. 18
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fig. 19

en del mindre. Efter Mathias Sørensens stand at dømme, må det røde område være mest
sandsynligt. Det betyder selvfølgelig ikke at det gule område er udelukket, for en ejer af
Vinkelgården, men det har nok ikke været en del af toftegården, nok nærmere et
dyrkningsområde såsom en mark. Som tidligere beskrevet, virker det til at tofterne bliver
betydeligt større jo længere ud på landet, vi bevæger os. Det er derfor på ingen måde
usandsynligt at Vinkelgårdens tofte, har været af i af denne størrelse. Samtidig ved vi at
Vinkelgårdens præstegård i 1690, som tidligere var ejet af Mathias Sørensen selv, havde
to store kålgårde af 62 meter og 49 meter samt betydelig bredde, hvilket jo kræver en del
plads. Herredsforgeden har spiller en vigtig rolle i samfundet, specielt i et mindre
lokalsamfund, og han står derfor i en anden hierakisk position end de andre bønder.
Hvilket gør det endnu mere sandsynligt at Vinkelgårdens toft har været af en betydelige
størrelse.

fig. 22 Viborg, Wibvrgvm

fig. 21 Warde, Warda
fig. 20 Tisted, Tistadivm

fig. 23 Lemvig, Lemwiga Ringkiobing, Ringcopia

På Fig. 19 ses hele Vinkelgårdens jord i 1815, det er et aflangt stykke jord. Vinkel
sø ligger på området, men er beskrevet som værende fælles for hele landsbyen og hvad
der med stor sandsynlighed er et stort engområde mod Tapdrup sø.
Jordstykket efterligner i udseende jordopdelingerne fra 1645 og hvad man kan se på
Brauns og Resens kort af tofte med agre. Det er derfor med stor sandsynlighed at formen
og størrelsen fra 1600-tallet, er i mere eller mindre grad vedligeholdt. Se fig. 20, 21, 22
og 23.
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Det næste vi skal være opmærksomme på ved Original 1-kortet er bonitetsmarkeringen.
Ved Vinkelgården er der markeret en række forskellige tal 13 og 11 ved og omkring huset,
11, 12, 7, 6, 5, og 3, jo tættere vi er på søen, jo lavere er tallet og det samme gælder, jo
tættere vi kommer på engområdet, jo lavere er tallet. 11-13 i bonitetsmarkør er en meget
standard jord, som bevises fra tidligere afsnit om jordbundsforhold. På den jyske hede vil
man finde tallene under 10, og typisk under 5, mens man på Fyn finder tallene langt over
20. Vi kan derfor vurdere at man ved Vinkelgården har haft god og lermuldet jord, som
Brødrene Sørensen skrev i 1907.

Med lov skal land bygges
Haven har i tusinder år været en ret central del af hverdagen, hvilket også bliver
understøttet af at den bliver nævnt i både Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 og Danske
Lov fra 1683. I Jyske Lov, 3. Bog, paragraf 6 dikterer, at man selv skal indhegne sin
abildgård, kålgård og toftegård, Med toftegården menes der gårdens egen jord, og altså
jorden som lå rundt om stuehuset.
”Abildgård og kålgård og toftegård skal enhver selv vogte med sit eget gærde,
hvis han vil have dem indhegnet, og værge dem for alle slags husdyr, undtagen
alene for geder og for gærdebrydere som okser og svin, for man kan sagsøge
bonden til at vogte sine gærdebrydere. I disse gårde må der ikke optages husdyr,
undtagen alene geder, medmindre det bliver lyst på tinge. Men bryder en mand
ind i en anden mands abildgård eller kålgård og stjæler kål eller æbler, da kan
han blive tyv derfor, ligesom om han stjal andre ting i hans hus.”77
Bonden har altså ikke tilladelse til at sagsøge naboen, hvis et dyr skulle bryde
gennem et misligholdt hegn eller bonden ikke sørgede for ordentlig indhegning. Dertil
77

Jansen, Christian, Udvalgte lovbestemmelser fra Jyske Lov, 1241, hentet ved
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/udvalgte-lovbestemmelser-fra-jyske-lov-1241/
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sidestilles tyveri af afgrøder med tyveri af indbo. Jyske Lov var den første nedskrevne lov
i Danmark, og den afspejler derfor på mange måder de mundtlige retstraditioner som
fungerede før. 78 Vigtigheden af haven træder derfor tydeligt frem, når den optræder i
lovene, samtidig med at vise os at haven har været en essentiel del af hverdagen.
Selvsamme reglementer finder man i Danske Lov, i 6. Bog, kapitel 17, paragraf
23.79 Bestemmelserne fra Jyske Lov blev i det store hele kopieret over i den nye lov, men
får tilføjelser af dyrkning af hampefrø og kapitler om biavl. At haven igen kan findes i
lovgivningen 442 år senere, betyder at vigtigheden af haven ikke er faldet. Interessen for
haven har selvfølgelig været bred, og er også kommet fra de øverste lag.80 En
velfungerende bondestand er vigtig, fordi det er grobund for et stabilt og solidt samfund.
For bønderne har en velvoksen toftegård betydet færre bekymringer om at brødføde
familie og eventuelle tyende. Det har altså været en fordel for alle, at abildgårde, urtebede
og kålgårde har været velpassede.

Indhegning
Når indhegning bliver nævnt så direkte i landets vigtigste lovbestemmelser, fortæller det
os, at det har været et emne der har berørt langt størstedelen af befolkningen. Derfor har
det været vigtigt at have klare regler for problematikker om indhegning.
Lovgivningen viser os hvilken roller indhegning og jordafgrænsning har spillet for
danskerne. For det første har det været vigtigt for dem at holde egne og andres dyr ude
fra deres marker, haver, etc. For det andet har det været vigtigt at være klar over præcis
hvad jord, der har tilhørt hvem.
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fig. 25 Freti Danici or Svndt Accvratiss. Delineatio Anno 1630
fig. 24, Johannes mejer, Grundtriss der Stadt undt des
Schlosses Ripen, Anno 1651

fig. 26 Tisted, Tistadivm

Mange steder har man haft tofter og marker, som ligger side om side, hvor man
nemt kunne komme til overtræde ens eget jordområde. Samtidig har nogle byer opdelt
større haveområder, som ved Helsingør.81 Her er haverne ”byhaver” hvor man har sit eget
lod på en større plads, og her har det været særligt vigtigt at have sin jord hegnet grundigt
ind. I sager om tyveri, eller beskadigelse af afgrøder eller kreaturer har ens indhegning
været afgørende for om man havde mulighed for at sagsøge en anden. Eks. kan man i
Danske Lov læse i Bog 5, Kapitel 13 at ” Hvo som Bier haver, hand skal selv vogte dem
med Gierde, saa at anden Mands Fæ kunde dem ej nedkaste og spilde. End er Gierdet saa
lavt, at anden Mands Fæ kand gange i Gaard og spilde dem, vide sig det selv, og fange ej
anden Bod.”82. Altså kan man ikke sagsøge en anden for ødelæggelsen af ens bistader,
hvis ikke man selv har sørget for at hegnet var godt nok til at holde eks. kvæg ude.
Ligeledes kan man i Danske Lov Bog 3, Kapitel 13 kan man læse, ”Abild- og Kaal-Have
og Tofte, som maa indhegnis, skal hver Mand sig selv hegne med sit eget Gierde, om
hand vil have dem i Fred, og værge dem for allehaande Slags Fæ;”.83
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En sådan problematik har altså ikke været ualmindelig. Dette bliver også understøttet
af de tingbøger vi har undersøgt. Vi kan f.eks. fremhæve et eksempel fra Skast Herreds
tingbog i 1638, hvor man kan læse om en konflikt mellem en Hanss Nissøn og Hanss
Sørenssøn. Der er sket skader på det hegn der adskiller den enes kålgård, fra den andens
tofte, og nu har nogle dyr spist af Hanss Nissøns kålgård. De er blevet uenige om hvis
ansvar det var at holde dette hegn ved lige, og nu er de gået til tinget for at få svar.84
Lignende problemer om indhegning finder man også i de andre tingbøger. Kombineret
med lovgivningen i Danske Lov, konkluderer vi at det er hændt stort set lige meget over
hele landet.
Vi har fastslået at indhegningen har været vigtig. Men hvad har man brugt til at lave
indhegningen? Selvom der står ”gærde” eller ”hegn” kan vi ikke regne med at det betyder
helt det samme som vi tænker i dag. Dog virker det til at de skelner mellem ”gærde” eller
”hegn” og ”dige”. Et gærde/hegn er noget man sætter op, og et dige bliver gravet.85
Arkæologisk ved vi at indhegning af den enkeltes bebyggelses område kan spores tilbage
til vikingetiden. Sporene efter hegnet kan findes i rester af pæle i jorden.86 Alle hegn har
haft en funktion, til adskillelse af dyrket jord og udyrket, tofter, agre, ejerlav, kålgårde
osv. Typen af hegn kan også være afhængig af formålet.87 Frem til midten af 1500-tallet,
var de typiske hegn bygget op af træmaterialer, men særligt i områder hvor træer var
sparsomme eller træ var svært at opkøbe kunne man finde eksempler på hegn lavet af
andre naturmaterialer.88
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I tingbogen fra Brusk Herred i 1662 bliver der nævnt gærde lavet af egetræ, elletræ
og hassel.89 Der bliver også refereret til hegn lavet af ellestave og ris.90 Et risgærde er et
hegn lavet af stolper der er banket ned i jorden. Derefter har man ”flettet” forskellige
grene og kviste mellem stolperne for at lave et hegn. Det har sandsynligvis været en
billigere version af et flettet pilehegn, da man kunne bruge diverse overskydende grene
og kviste til et risgærde.
Man kan også se forskellige
eksempler på indhegning, når man
ser på kort fra samtiden. Dette
udsnit er fra George Braun og
Franz

Hogenbergs

kort

over

Kolding, hvor man kan se et udsnit
af

flere

umiddelbart
plankeværk,

hegn.
at

Det
der

flethegn,

ligner

både

er

åbent

flethegn og et mindre hegn der
adskiller bedene.
Braun og Hogenberg var tyskere,
og man kunne tænke at de har
tænkt deres egen verdensopfattelse

fig. 27 Colding schlos und stat

ind da kobberstikkene blev lavet,
efter prospekterne af byerne. Men det ville dog syntes realistisk at tegneren af prospektet
har set flere typer af hegn i Kolding og derfor indtegnet dem. Haven fra fig. 27 viser en
adelsgård eller storkøbmandsgård. Vi ved fra Jens S. Hansen, at tegnerne oftere har givet
sig mere tid til detaljer hos de fine, så det er derfor ikke helt utænkeligt. Men af den grund,
gør det ikke indhegningen mindre interessant. Tegneren har stadig afbilledet Odense i
samtiden, med samtidens ånd, øjne og opfattelse af verdenen. Derfor mener vi at hegnene,
1:1 gengivelse af haven eller ej, har stor værdi, for den videre undersøgelse af hegn. For
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Brusk Tingbog 1662, Bilag 1, Kolonne 45 og 51
Brusk Tingbog 1662, Bilag 1
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hvis tegneren ikke i nogen grad havde set de mange typer hegn, eller at det var en del af
hans verden, hvorfor skulle han så tegne dem så detaljeret.
Det samme ser man på Resens og Mejers kort over danske byer. På udsnittet af
samme sted på Peder Resens kort, fig. 28, som dog er +/- 50 år yngre, viser også i hvert
fald to slags hegn – et kraftigere hegn, og et mindre kraftigt der indhegner bede. De er
altså i det mindste enige om at man ved skolen i Kolding, i 1600-tallet har kunnet set
forskellige hegn. Det er derfor ikke helt utænkeligt at tro på Brauns kort, da de var mere
detaljeorienterede.

fig. 28 Resens Kolding
fig. 29 Holdste-bro, Holdstedbroa

http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas
/object79134/da/
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/o
bject79134/da/
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fig. 30Randers, Randrvsivm

fig. 31 Viborg, Wibvrgvm

Fra kortene kan vi se at hegn er et vidt strækkende fænomen, hvor stort og småt er blevet
indhegnet. Fra Holstebro ses det hvordan deres enge er hegnet, og i Randers hvordan de
store stykker jord er indhegnet samt de mindre stykker jord. Og igen i Viborg ses det at
hegn optræder. Resen differencer sjældent mellem forskellige typer af træhegn og
sten/mur. Braun og Hogenberg lavede kun Kortet over Kolding og Tønder fra Jylland. Vi
kan derfor ikke kun ud fra kortene konkludere at man i samme grad har benyttet sig af
risgærde i Jylland som man har gjort det på Fyn og Sjælland. Men hvad vi med sikkerhed
kan sige er, at kortene er stemmer over ens når det kommer til træhegn.
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Hele Tønder er hegnet ind, og ved
landsbyerne som Tvede kan man
også se hegn rundt om. At en hel by
er hegnet ind ser man også på Peder
Resens kort – eksempelvis i Nibe.
Vi fandt også spor efter yderligere
en måde bønder har brugt til at
inddele deres jorde – med sten. Her
ser man et udsnit fra Peder Resens
kort over Næstved. De små prikker
i hjørnerne af havearealerne kunne
muligvis godt være sten.

På

fig. 32 Tønder, Braun

Resens

kort

over

Odense fra Nord i bunden
af kortet, ses en gruppe af
huse,

de

indikere

små
en

streger

form

for

typehegn. På Brauns kort
kan man her se det samme
område

i

Odense.

På

Resens kort er nr. 49
markeret som en å der
løber gennem byen, den

fig. 33 Nibe, Resen

samme å ser man på
Brauns kort og derfor konstaterer vi at det er det samme område. Begge kort er altså enige
om en form for plankeværk eller hegn. Fra Resens kort kan man se lang række lige huse
øverst til venstre på billedet, den samme række af huse kan ses på Brauns kort langs åen
i midten af billedet. På den anden side af åen ligger der i Brauns kort kun træer, mens der
på Resens kort ligger forskellige mindre huse, med mindre haver. Om tegneren til Brauns
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kort ikke har valgt at medtage disse, eller de ikke var bygget endnu, er ikke til at vide,
men der er grund til at mene at husene fra Resens kort tilhører almindelige familier,
grundet størrelse af grunden og husene.

fig. 34 Brauns Odense

fig. 35 Resens Odense
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fig. 36 Næstved, Resen

Yderligere kan man også læse i
Skast Herreds Tingbog at, ” Søren
Hanssøn haffue sin gaardß rom, som
den nu er oc paa nør side oc wester paa
til den steen, dj satte imellom Lauridtz
Perssøns

gaards

rom

oc

Søren

Hanssøns tofft (…)”.91
Man får generelt fornemmelsen af
at folk har levet efter deres geografiske
forhold – hvis man har haft mange
ekstra kviste og grene har man kunnet
lave risgærde, hvis man havde ekstra
egetræ, har man lavet plankeværk, hvis
man havde mange sten, kunne man
bruge

dem

etc.

I

Benedicte

Fonnensbech-Wulffs artikel Hegn og
landskab fra 1996, har hun gennem
kancelliets Brevbøger fundet frem til,
at fra midten af 1500-tallet ville man
støde oftere og oftere på krav fra
magtindehaverne. Kravene gik på at
risgærdene skulle erstattes med hegn af mere permanente materialer, som var til rådighed
lokalt. I brevene ses det tydeligt at bønderne ikke, uden videre, skifter deres lange
hegnstraditioner ud, og det samme kan vi se gennem kortene. Vores kort er optegnet
allertidligst i årene 1577 til allersenest i 1630’erne, og her ses de flettede hegn og
plankeværket i høj grad. Også hos Johannes Mejer kan man se signatur aftegninger for
hegn lavet af træ. Se fig. 37.

91

Skast Herreds Tingbog, Bilag 1, Kolonne 20
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fig. 37 Johannes Mejer
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Klostre, større godser og kongen var hurtigere end bønderne til at se fordelen i faste hegn
frem for risgærde, og Fonnensbech-Wulff fandt frem til at de gamle risgærde ”… i løbet
af 1500- og 1600-tallet blev erstattet med stendiger eller jordvolde.”92 Hvilket vi kan se
stemmer overens med kortene til en vis grad.

fig. 38 Aars Arhusium, St. Olufs kirke

Fra samme kort ses de forskellige typer
hegn side om side. Her ved Domkirken.

fig. 39 Aars Arhusium, St. Olufs kirke

92

Benedicte Fonnesbech-Wulff, 1996, s. 86
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Her fra Odense, Brauns kort. Her ses kirken og klosteret, hvor opbruddet mellem hegnene
kan ses. Haven er stadig indhegnet i det klassiske flet, mens kirken har fået stenmur
omkring sig.

fig. 40 Brauns Odense

Her fra Brauns kort over Kolding, her ses slutningen af Koldinghus’ have anlæg med en
høj mur omkring sig og resten af byens flettede hegn eller plankeværk.

fig. 41 Brauns Kolding
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Fra Resens kort over Kronborg ses det dog at plankeværket endnu står omkring havens
anlæg. Hvilket fortæller os at ikke alle endnu har taget de nye hegn tiltag til sig.

fig. 42 Freti Danici or Svndt Accvratiss. Delineatio Anno 1630

I en forordning fra 1683 blev det borgerne pålagt at bygge brandmure langs de haver, der
vender ud mod gaderne, i stedet for plankeværker som før var blevet brugt.93 Det var altså
først i 1700-tallets sidste halvdel at landets mange risgærde delvist var udskiftet. Hvad

93

Red. Alex Steensberg, Dagligliv i Danmark – i Fløjl eller vadmel, 1620 – 1720, Nyt nordisk Forlag

Arnold Busck, 2. Udgave 1982, s. 97-99
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der skød op i stedet, var jorddiger eller stendiger, alt afhængigt af lokale og geografiske
forhold.94
Vi mener derfor at diger ikke nødvendigvis har været almindelige ved Vinkel i 1600tallet. Fra den tidligere nævnte slægtshistoriske bog over Vinkel sogn af Brødrene
Sørensen, fandt vi at omkring 1840’erne blev byens marker indhegnet med et jorddige.95
Det betyder at de ikke var indhegnet med dette før, men nok nærmere af et hegn.96 Når
det bliver nævnt, at der bliver bygget jorddiger, og ikke at man har forstærket eller
repareret diger, må det betydet at der ikke har været jorddiger førhen.
En observering vi har gjort, er forskellen på havebøger skrevet af gartnere, og det
der dukkede op i tingbøgerne og i kortene. Vi ser ikke umiddelbart diger på kortene, og i
tingbøgerne sker det også at der bliver nævnt kålgårdsdiger, men størstedelen virker til at
have hegn. I havebøgerne er digerne dog det første der umiddelbart bliver lagt op til, når
det kommer til spørgsmålet om indhegning. I bogen ” Samtale mellem en Bonde og en
Urtegaardsmand” spørger bonden, ”Hvad Hegn skal jeg da anlægge omkring saadan en
Hauge, som er meest varigt og best nyttigt?” Hvortil urtegårdsmanden svarer, ”Du skal
opføre en grøn Vold eller Dige med Grønsvær eller Tørv…”. Senere stiller bonden
spørgsmål til inddelingen af bed, hvortil urtegårdsmanden svarer at han skal bruge
”levende hegn” som Buxbom eller lavendel.97 Bogen er fra 1781, og derfor noget senere
end vores periode, men det samme gør sig gældende i ”Horticultura Danica” som er fra
1640’erne. Her nævner forfatteren at man kan lave en smuk haveport af pileflet – men
ellers foreslår han at indhegne med havtornbuske.
Generelt ville det være spændende at undersøge forskellene på gartnerne – eller
Urtegårdsmænd som de bliver kaldt, og deres tilgange til haven, modsat den almene
bonde. For at komme til bunds ide kræves dog en dybere undersøgelse.

94

Benedicte Fonnesbech-Wulff, 1996, s. 86
Brødrene Sørensen, 1907, s. 29
96
Benedicte Fonnesbech-Wulff, 1996, s.86
97
Samtale imellem en Bonde og en Urtegaardsmand om en Hauges Indretning med Frugt=Træer og
Jord=Frugter; forfattet udi Spørsmaal og Giensvar af Paa=rørende, Kongel. Privil. Adresse-Contoirs
Bogtrykkerie, Odense, 1781, 2det Capitel
95
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Byerne, som kortene viser, var omgivet af plankeværk eller
stakit. I Næstved i 1672 var gærderne i så dårlig forfatning
at myndighederne havde besvær med at sikre folk ind og
udgang af byen. I 1687 blev der foretaget syn på byens
indhegning i Randers. Her lød det sig “… at der ved siden
af Østerport er en have, hvor plankeværk og gærde er faldet
om, så “man lettelig kan ride og stige over den nedfaldene
mur, hvor inden for er tvende baglåger, en til Jens
Guldsmeds og en til Anne Mollerups, så på slig måde meget
kan indbringes.” Bystyret lod dette se efter og fandt det ikke
var så slemt.98 På kortet, fig. 43, til venstre ses et udsnit af
Randers-kortet, tallet 5 markerer Østerport og den omtalte
have må altså have ligget her i området. Da der omtales en
ødelagt mur, må vi antage at den omtalte have må være en
af de nederste på kortet som grænser op mod den gamle
bymur. Efter synet lod man bymurene se efter og fandt “En
mand, der ejede en grund ud mod engen, havde en låge i
hegnet, og da han selv havde nøgle til lågen, kunne
fig. 43 Resens Randers

konsumtionsforvalteren med rette hævde, at man jo ikke
kunne vide, “hvorledes dermed omgås”, selv om ejeren

påstod at han kun åbnede lågen, når skulle have sit hø fra egnen. Selvom husene lå tæt i
byerne, fandt man haver. Træer og buske voksede i mange af byernes haver og hvor
husene ikke dannede en afskærmning kunne risgærde findes ud fra muren.99 Fra
tingbøgerne ved vi også at låger og indgangsporte til haverne bliver nævnt, vi kan derfor
med sikkerhed sige, at i hegnet har der været en låge eller port, som er bestemt ud fra
ejerens stand.
Hegn lyder umiddelbart som en noget mondæn genstand, men har vigtige i 1600tallet. I praksis, for at beskytte afgrøder mod folk og fæ, vind og vejr, men også i en

98
99

Red. Alex Steensberg, 1982, s. 97
Red. Alex Steensberg, 1982, s. 97
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juridisk sans. Vi kan se at tofternes placering i forhold til hinanden, og i forhold til gården
har betydet at man skulle være ekstra opmærksom på sit hegn, da man ellers hurtig kunne
komme til at overtræde ens egen jord. I tingbøgerne kan vi læse at hegnene har været en
almindelig del af hverdagens bekymringer og stridigheder.
På kortene kan vi se at træbaserede hegn dukker op i hele landet, selvom der dog er
geografisk-bestemte indhegningsmetoder, såsom sten eller levende hegn.

Indhegning af Vinkelgården
Hvad vi nu ved er, at hegn har været en betydningsfuld del af hverdagen for fortidens
bønder, og vi skal derfor ikke tænke på hegn som en ubetydelig rolle i 1600-tallets have.
Vi kan derfor antage med stor sikkerhed at Vinkelgården, på samme niveau med de
analyserede kort, har benyttet sig af hegn, som tingbøgerne også gav udtryk for. Fra
tidligere afsnit slog vi fast at Vinkelgårdens tofte sandsynligvis har været stor. Gennem
analysen kan vi se, at jo større haven eller toften er, har ejeren i højere grad benyttet sig
af indhegning af mindre områder også, for at undgå løsgående husdyr i bedende.
Af hegn typer fremgår risgærde og andre typer af træhegn, som de mest almindelige
slags, hvilket er blevet bevist gennem Tingbøgerne, kortene og andet litteratur. Vi ved at
træhegn altså først blev udskiftet sent i sidste halvdel af 1700-tallet. I Vinkel Sogn vidner
det om at hegnene stadig stod indtil 1840’erne, hvor jorddiger altså blev bygget rundt
byens marker. Fra matrikel kortet af 1815, kan vi se at Vinkel by i stor grad har benyttet
sig af stendiger, og ved nogle ses stendiget rundt om deres tofte, som det ses ved matrikel
nr. 11.
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fig. 44 Original 1 kort, 1815, Vinkel

Langs Vinkelbys gader er signaturen for stendiger, samt indkørsel op til Vinkelgården (se
matrikel 10a).
Vi vurderer altså at Vinkelgården med stor sikkerhed har benyttet sig af mindre
indhegninger af kålgård, pryd- og urtebed og andre funktioner inde i haven. Om Mathias
Sørensen i 1645 har taget de nyere forordninger om hegn til eftertanke, kan vi ikke med
sikkerhed sige. Vi kan dog med større sikkerhed vurdere, at Mathias Sørensen må have
brugt risgærde eller andre typer træhegn om Vinkelgården i 1645, da det i højere grad
stadig var skik og brug hos bondestanden. Ud fra analysen vurderer vi også, at Mathias
Sørensen må have haft porte eller havelåger i sine hegn. I indhegningsafsnittet viste vi
flere udsnit af porte og låger, og her kan man også se en standsmæssig forskel. Jo store
låge, jo rigere er du. Samt tingbøgerne beviste at flere af hegnene har haft låger.
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fig. 45 Stör, Niklas: Die betrachtenden Tiere
http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/Stör,+Niklas%3A+Die+betrachtenden+Tiere

Ovenstående billede viser en tysk bonde i sin have fra 1532, tegnet af Niklas Stör. Billedet
viser et indhegnet område, i hvad der må være pileflet og en port/låge. Lågen ligner i høj
grad andre udsnit af lågerne som kan ses fra tidligere udsnit af kortene.
Vi mener at der er et solidt grundlag for at Vinkelgården har haft et eller flere
risgærde om toften, og andre funktioner, muligvis stendiger, men usikkert. Vi mener at
hegnene har haft porte og låger, af bedre stand og udseende da Mathias Sørensen som
herredsfoged er af bedre stand og har bedre økonomi.

Udseende
Nu hvor vi har toftens størrelse og indhegning på plads, kan vi afdække hvordan
haven reelt har set ud. Havens form og udseende er under stor indflydelse af landskabet,
geografien, tiden og ejeren.
Afsnittet vil afdække havernes udseende primært ved brug af kort-materialet, og
sekundært gennem litteratur.
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Alle kortene bærer særlige signaturnøgler. Først må vi redegøre for netop disse.
Braun eller Resens kort har ikke efterladt os nogen beskrivelse af hvad de mindre
signaturmarkeringer har betydet, vi må derfor selv finde frem til en mulig forklaring på
de mange signaturer og symboler.
På Helsingborg kortet ses Sct. Clemens vang og Slottsvangen, begge haver er
byernes fælles dyrknings områder, hvor borgerne med stor sandsynlighed har haft hvert
deres lod. På kortet af Sct. Clemens vang ses, hvad Jens S. Hansen mener er signaturnøgle
for kål.

fig. 46 Helsheborch Lunden Elbogen Landeskron

fig. 47 Helsheborch Lunden Elbogen Landeskron

Det er en af de eneste afgrødesignaturer som med sikkerhed kan vurderes til kål.100
Signaturen vises af små runde kruseduller på en mindre pind. Samme afgrødesignatur kan
vi altså også finde hos de andre kort.

100

Jens S. Hansen, 2008, s. 114
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fig. 48 Brauns Odense
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fig. 49 Staden

fig. 50 staden

Når vi så ved hvad afgrødesignaturen for kål er, kan vi se eksempler på hvordan
kålen bliver dyrket på sit eget stykke jord og i hvor høj grad den optræder på kortene. På
billederne nedenfor ses der en anden slags afgrødesignatur eller dyrkningssignatur ved
siden af kålbedet. Udklippende er fra større haver, ofte fra adelige eller store gårde, hvor
produktionen i haverne skulle foregå i langt større grad end i andre haver. Man kan derfor
mene at de har haft grund til at dyrke kålen i et stort bed for sig selv, og dyrke de andre
grøntsager i et andet bed ved siden af. Men det udelukker ikke, at man ikke også har
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fundet værdi i dette, i andre haver. Kålen har altså fyldt meget i havernes form, og optaget
meget af pladsen. At kålen har optaget en stor mængde af kålgården, er sikkert.
Krydset forekommer ofte på mange af kortene, nogle i højere grad og andre i
mindre. Det virker til, særligt i Resens tilfælde, at de mange forekomster af krydser er
bestemt ud fra tegneren.

fig. 51 Resens Viborg
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fig. 52 Resens Odense

fig. 53 Resens Thisted
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Det stiplede kryds som vises gentagende gange, kan have mange forskellige
signaturforklaringer. Den mest sandsynlige er dog at krydset forefindes hvor tegneren
ikke har kendt til havens indhold. Det har vi vurderet ud fra mængden af de stiplede
krydser, hele bykort med kun dette signatur og særligt de mindre have med denne
signatur. Det kan derfor ikke være signaturen for en prydhave, da krydset både bliver
brugt i hvad der må være kålgårde, men også bliver brugt i hvad der tydeligvis er prydog lysthaver, som kortet fra Thisted viser. Krydset må altså være en default.
Når nu krydset er konstateret som default, bliver haverne der så viser andre mønster endnu
mere spændende. For viser de os så nogle realistiske former?
Krydset forekommer ikke altid kun som default, men også i fulde optegninger som vist
her fra Odense og en skitse af København.

fig. 54 Kiöbenhaffn Hafnia 1659
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fig. 55 Kiöbenhaffn Hafnia 1659

fig. 56 Kiöbenhaffn Hafnia 1659
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Værdien som skitserne af København beror i det faktum, at det tydeligvis er skitser
og slet ikke færdigt. Fra Jens S. Hansen ved vi at kortenes tegnere ofte gik rundt i området
og optegnede løbende, for bagefter at udvælge vinklen for perspektivet. Samtidig ved vi,
fra Jens S. Hansen, at Brauns korttegner var meget detaljeorienteret, og det samme ved vi
Resens prospekttegner.101
Hvis vi kigger på Resens færdige kort over København fra de samme områder, ser
vi dette.

fig. 57 Kiöbenhaffn Hafnia, færdigt

101

d
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fig. 58 Kiöbenhaffn Hafnia, færdigt

Forskellen på de to kort er mængden af detaljer. Vi ser mange af de samme former og
mønstre, som vi gjorde fra skitserne. Men der i høj grad blevet udvisket nogle detaljer og
andre er blevet ændret. Vi mener at skitsen er en bedre kilde til oplysninger af haverne,
da den med store sandsynlighed er tegnet op på stedet og ikke er undergået nogen
behandling som fig. 57 og 58.

fig. 59 Trekanter i haverne

fig. 60 Trekanter i haverne
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fig. 61 Trekanter i haverne

To andre interessante observeringer fra Brauns kort over Odense er mod vest. Haverne
viser med stor sandsynlighed adlens, gejstlighedens eller storbønders haver. Tegnerne har
næppe vist større interesse for at indtegne mindre bønders haver, men det gør ikke
billederne ubrugelige. Billederne giver os et indblik i opdeling af haverne, øverst i haven
ses prydhaven eller urtehaven, i forskellige former. Den er placeret øverst og så tæt på
huset som muligt, da den netop symbolisere velstand? Og man derfor ønsker man at
gæsten kan se denne del af haven først. På fig 60 og fig 61 ses en genstand placeret i
midten af prydhaven eller urtehaven, som fremlagt i tidligere afsnit om
middelalderhaverne. I klosteret blev urtebede opdelt i kvadrater, gerne 4 identiske eller
flere. Mellem bedene i midten ville man kunne finde en prydplante, et vandanlæg eller et
træ af symbolsk betydning.102 I alle haverne ligger hvad der med stor sandsynlighed er
kålgården tæt ved urtehaven. På fig 61, haven øverst er kålgården aftegnet med
signaturforklaring gennem de små kruseduller, mens de andre haver er vist gennem linjer
og aftegninger.
Udklippene her er fra Odense, her har jorden været af en anden type end i Jylland. den
har været god og frugtbar, så her kan en mere pragtig prydhave have levet bedre.
Jordbundens bedre tilstand på Fyn må også være grunden til at kortene fra Odense viser
et mere rigt havelandskab i byen, end på de jyske kort. De sjællandske kort viser også i
højere grad en frugtbarhed gennem kortene, som de jyske ikke gør. Her forekommer træer

102

Mette Skougaard, s. 4-5
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inde i haverne oftere end hvad man finder på de jyske kort. Hvilket giver fin mening når
vi ved at frugtavl på Fyn skete i et stort omfang.103
De felter i haverne som er markeret med mønstre, har med storsandsynlig været
prydhaver eller urtebed og prydhave. At tegneren har kendt til hver enkelt gårds
udformning af pryd/urtebedet er usandsynligt, men her kan vi bruge signaturerne af
snørklede mønstre til finde frem til mængden af pryd/urtebede.
Det hænder at mønstrene som pryd- og urtebedene repræsenterer er mere detaljerede.
Vi vender derfor tilbage til om tegneren mon har set et haverne og deraf tegnet formen
ind eller han har tegnet mønstre efter sin samtids opfattelse af almindelige mønstre.
Uanset hvordan vi vælger tolker mønstrene i pryd- og urtebedet, giver det os uundværlige
oplysninger om udformninger i haverne. Der er også den sidste mulighed at tegneren har
fundet på mønstrene. Men her vil vi gøre opmærksom på Jens S. Hansen endnu en gang.
Her vurderer Hansen flere gange at tegnerne til prospekterne af byerne har været
overordentligt detaljerede og gjort sig umage.104 Hvilket skitsen over København også
viste os. Haverne afspejler en særlig betydning på kortene, enten har det været et særpræg
ved byen som tegneren har fundet eller også har tegneren tillagt haverne stor betydning i
det generelle billede.
Der begynder at danne sig et billede af forskellige havekulturer i selv kortene. Jens
S. Hansen skriver i sin bog at den italienske renæssancestil begyndte at slå rødder i starten
af 1500-tallet.105 På kortene ser vi altså både den nye renæssance havekunst, med
kunstfærdige mønstre, i lighed med middelalderens firkantede bede. Vi kan altså gennem
kortene se havekunsten i opbrud og forandring.
Der tegner sig også et mønster af danskerne som eksperimenterer med mønstre i
haverne. Fra Resens kort kan vi se følgende fra Mariager.

103

Mette Skougaard, s. 7-8
Jens S. Hansen, s. 105
105
Jens S. Hansen, s. 11
104
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fig. 62 Resens Mariager

Fra Nibe ses både de middelalderlige firkantede bede og hvad der må vise renæssance
haver ude til højre på billedet. At opbruddet også har nået ud til Nibe, i løbet af 1600tallets første halvdel, fortæller os at de samme observeringer muligvis kan laves i Vinkel.

fig. 63 Resens Nibe
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Vi kan altså vurdere at i perioden kortene er blevet tegnet, har man set forskellige have
typer. Enten har tegneren oprigtigt set disse, eller også har det været et udtryk eller et
ønske fra hans side at vise opbruddet i havekunsten. Da kortene er tegnet tidligere end
Vinkelgårdens have i 1645, er det derfor ikke usandsynligt at den nye
renæssancehave har nået til Viborg og helt ud til Vinkel.
Haveloddene som vises på Lund-kortet inde i byen, har Jens S. Hansen vurderet til at
være på omkring 8x16 meter til hvert havelod, og altså hvert hus. Haveloddene har ingen
signaturer aftegnet men der er med stor sandsynlighed tale om kålgårde. Her skriver Jens
S. Hansen at der angiveligt at dyrket kål, ærter, løg og rodfrugter i haverne. I samme
omfatning gør Jens S. Hansen opmærksom på den adelige fru Gördels have, fig. 64, her
er den vurderet til at være 30x30 meter og er derfor en stor have i en by. Her skriver Jens
S. Hansen at det viste mønster, grid-signaturen, angiver en urtehave.106

fig. 64, Lund

Det første man må bide sig mærke i når man kigger på de historiske bykort, er opdelingen
inde i haven, ofte hjulpet til ved hegn eller mindre markeringer. Vi kan se hvor pryd- og
urtebedet, kålgården og andre funktioner på toften er delt op. Det vises også tydeligt at
havekunsten er ved at forandre sig, fra middelalder tradition til renæssance tradition, hvor
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det allertydeligst kommer til udtryk i de kongeliges og de adeliges haver. Men vi kan også
se glimt af opbruddet i de mere borgerlige haver.

En have ved Vinkelgården
Afsnittet vil gøre rede for vores fund i forrige afsnit og hvordan disse passer ind hos
Vinkelgården, og i forhold til de tidligere analyseafsnit.
Vi ved nu at kålgårdene har været store, og det sammen med oplysninger fra tidligere
afsnit om to kålgårde ved Præstegården i Vinkel, Mathias Sørensens tidligere bo og
kålgården tilhørende Jord-grand huset. Den ene måler ca. 62 m i længden, 27,28 m i den
længste bredde og 8,68 m i den korteste bredde. Kålgården som er liden, måler 49 m i
længden, 37,2 m. i den lange bredde og 4,96 m i den korteste bredde. Kålgårdene til
præstegården er med stor sandsynlighed blevet udvidet, da gården opkøbes til præstegård
i 1670. Kålgården til jord-grand huset måler 24,8x14,88 m. Altså har vi to mål fra en af
de højeste autoriteter i lokalsamfundet og en af laveste i lokalsamfundet. Det giver os et
godt fingerpeg for hvor stor Vinkelgårdens kålgård altså måtte have været. Vi har vurderet
at den må have været af en størrelse som præstegårdens største kålgård, og at der kun har
været en stor eller to mindre. Fra tidligere afsnit så vi at kålene i nogle haver blev dyrket
i bede for sig selv, og andre afgrøder i et andet.
I ”Bonden, bondehaven og autoriteterne” lader Erik K. Poulsen os fortælle, at i
Viborg amt kunne haverne spænde mellem et par skæpper land (ca. 1400 kvadratmeter)
til en halv fjerdingkar (ca. 90 kvadratmeter). Her ville en del fungerer som kålbed, resten
ville stå bevokset med græs og anvendt som blegeplads til linned.107 Det ville være
almindeligt at tilrettelægge haven efter terræn og hvad der ellers kunne stå i vejen for en
lige sti. Det er derfor ikke umuligt at haverne har været snørklede og med snoede stier. I
tidligere afsnit er det også blevet slået fast at landskabet ved Vinkel har været bølget,
hvilket har betydet haver som bugtet i terrænet. Ifølge Erik er såning efter snor en ny
opfindelse og i Viborg har gjort sig i bredsåning efter ældgammel skik.108 Om dette også
er tilfældet i 1645, kan vi hverken bekræfte eller afkræfte.
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Efter Mathias’ Sørensen stand at dømme, mener vi at der grundlag for en udvidet
pryd- og urtehave. Men da landet har ligget i krig, og tunge skatter gør det svært for
borgerne at komme sig hurtigt, har den nok ikke taget sig storslået ud. Samtidig med
klimaet som har gjort somrene vådere og vintrene længere, må det have givet en mindre
pragtig pryd- og urtehave og generelt hele haven.
Nedenfor vil vi præsentere for udvalgte haver vi mener kan være et eksempel på en
have anlagt ved Vinkelgården.
Fra Brauns kort fra Odense, fig. 65, mod øst på vej se ”moeller(n)gart”, gart er have
på tysk. Hvad vi derfor ser er møllerens have. På Brauns kort mod højre fra møllen kan
se det latinske ”Victus Eybye” oversat til Landsbyen Ejby. Ejby må på et tidspunkt være
blevet opslugt af Odense, for på nutidige kort
kan man udelukkende finde vejnavne med
Ejby. Vejnavnene der refererer til Ejby, ligger
nu

centreret

omkring

Ejby

Mølle

Rensningsanlæg, hvor den gamle mølle også
har ligget. På det grundlag mener vi at møllen
vi ser på billedet, må være Ejby mølle, som i
1600-tallet har ligget øst for Odense.
Møllerens have er opdelt i 4 lange linjer, med
forskellige signatur-forklaringer med mindre
hegn placeret i mellem. Til venstre ses en
anden gård, som umiddelbart ser ud til at være
en del af møllerens grund, da hegn ikke

fig. 65 Brauns Odense

adskiller dem.Vi går derfor ud fra at gården
og grunden tilhører mølleren. Til gården ses et aflangt stykke jord med det vi har defineret
som signaturforklaringen for kål. Haven afspejler i høj grad, hvordan landskabet har
påvirket jordfordelingen.

Udklippet er fra Stade, Tyskland, tæt ved Hamborg. Vi har før etableret at man kan
se tendenser fra havekunsten i Brauns kort gennem hele Europa, og det bliver klart at jo
fig. 66 Brauns Odense
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tættere vi bevæger os på Danmark, jo mere sandsynligt er det også at havekunsten har
smittet af på befolkningen.
Med de mange møller omkring grunden, kunne det antyde at det er en møller som
bor der. Området omkring huset ser meget realistisk ud, haven ligger bag om huset og
peger syd/øst. Haven er opdelt i det der ligner en urtehave, med de letgenkendelige
firkantede bede. Langs de firkantede bede ligger en lang tynd stribe. Som enten kan
symbolisere et dige for at skærme urtehavnen mod vestenvinden alternativt kan det være
et langt bed evt. til prydplanter. Tre træer på række, kunne være abildgården og bagtil er
der flere bede med et hegn imellem sig, det må være køkkenhaven. Hele området mod
vest og nord er hegnet ind af stakit og åbent hegn, med låge indtil haven.

fig. 67 Stade

Nedenfor ses kortet fra Odense. Som før etableret har korttegnerne været mere
optagede af de bedre stillede i samfundet i deres optegninger. Men netop denne have,
viser muligvis ikke en adelig have, men nærmere en storbonde eller lignende.
Korttegneren har lagt energi i at tegne mindesmærker, større huse, adelige huse osv. i
detaljer og i anderledes størrelsesforhold. Hvor husene på billedet her er tegnet småt og
ubetydeligt, og ikke i detaljer. Men haven må have gjort indtryk på tegneren siden han
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har valgt den til. Indgangen til haven sker gennem en port, hvor man igen mødes af prydog urtehaven først. Der næst hvad der må være kålgården og til slut abildgården.

fig. 68 Brauns Odense

Erik P. Poulsen skriver, at i Danmarks ældste havebog bliver der beskrevet at
bondehaverne havde adskillige blomstrende vækster, særligt påskeliljer ”… har bonden
her i disse lande allevegne nok af, thi når man ved Påsketid kommer ud i bondens haver,
finder man dem stå og blomstre overflødigt.” her bliver også nævnt: Dorothealiljer,
pinseliljer, iris, pæon, stokrose, stormhat, morgenfrue.109 De forskellige blomster bliver
bekræftet gennem Johan Lange, som i de skriftlige kilder kan fører dem tilbage til tiden
før og under 1600-tallet.
Vinkelgården har ligget på middelmådig jord, hvor der ikke har kunne være tale om
en større abildgård, som kortene over Fyn og Sjælland viser. Der har nok været tale om
få træer placeret på toften. Men den middelmådige jord, giver også grobund for en
middelmådig pryd- og urtehave.
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Afgrøder
I dette afsnit vil vi fokusere på hvad der velsagtens er den vigtigste del af en have,
både i 1600-tallet og i dag – afgrøderne.
Vi har gennem undersøgelser af vores valgte kilder udpeget en række af afgrøder,
som er gået igen i samtlige kilder, og vi derfor mener er relevante for en generel
undersøgelse af danske bondehaver.

Kål
Kål er den afgjort vigtigste grøntsag for 1600-tallets bønder. Det faktum at ordet
”kålgård” bliver brugt til at dække over begrebet ”køkkenhave” fortæller os at kålen har
spillet hovedrollen i bøndernes køkken. Kålen helt naturlige del af hverdagen kan man
bl.a. se i ”Horticultura Danica”, hvor forfatteren skriver, ”Kabus Kaal / saa vel som andet
Kaalfrø / saaes gierne S. Bents Dag”110 og ”Blaat Kaalfrø / er hver Mand bekiendt”111.
Sætningerne fortæller os at forfatteren forventer at læseren, er udmærket klar over hvad
kål er og hvordan det skal behandles.
Uddraget fortæller os også, at man har skelnet mellem kabuskål (dvs. hovedkål) som eks.
indbefatter hvidkål og rødkål, og havekål, som dækker over grønkål. Overordnet bliver
der alene skrevet ”kål” i kilderne, og vi arbejder ud fra den antagelse at der her bliver talt
om grønkål.112
Baseret på forskningen er hovedkålen først kommet til Danmark i begyndelsen af
1600-tallet, gennem de hollændere som på Christian 2’s opfordring flyttede til Amager i
1520’erne. Ifølge historiker Else Marie Boyhus, kom rødkålen dog til lidt senere end
hvidkålen. Hun skriver at den tidligste danske trykte opskrift med rødkål er i en kogebog
fra 1785.113 Vi må dog gå ud fra at rødkålen har været at finde i Danmark i en del tid
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forinden, da der i Horticultura Danica fra 1647 bliver nævnt ”Blaa Kaalfrø”.114 I både
Simon Paullis ”Flora Danica” fra 1648115, i en norsk kogebog af en Helle Scröder fra
1692116, og i den norske havebrugsbog Horticultura af Christian Gartner fra 1694117 bliver
rødkål eller rød kabuskål nævnt. Om hovedkål har været almindeligt at finde i en
gennemsnitlig bondes kålhave, kommer an på hvor hurtigt en grøntsag har spredt sig
gennem landet. Vi kan dog gå ud fra at bønder af den lavere stand med alt sandsynlighed
ikke har haft hovedkål stående i kålgården.
Grønkålen har været en essentiel del af føden for bønder. Det er en hårdfør plante,
som kan overleve både dårlig jord og hårde vejrforhold. Den er utrolig sund, og fyldt med
vitaminer, som ellers har kunnet være svære at få da der ikke altid var andre friske
grøntsager tilgængelig. Det har været en grøntsag som man har været sikker på at regne
med i dårlige tider. En specifik ret som mange bønder har overlevet vinteren med, er
søbekålen - søbekål er en form for suppe kogt på grønkål og korn. I Koge-Bog fra 1616
finder man en opskrift på søbekål bestående af vand, havregryn, rødløg og grønkål. Dertil
har forfatteren skrevet, ”Derom megit at skriffue/ giøres icke behoff/ det veed huer
Bondequinde Oc offte skal mand hoss en Bonde smage en bedre Søbekaal/ end undertiden
udiet HerreKøcken”118 Dette tekstudsnit understreger retter som søbekål har været
associeret med bondestanden, og at det er mad de har lavet utrolig ofte.
Kålen kan også ses på et af Peder Resens danmarkskort, meget specifikt i kortet over
Ebeltoft. Her er byens kålhaver tegnet ind, og nummereret (9). At han har anset det som
vigtigt nok til at markere kålhaverne, på samme måde som kirken, rådhuset og havnen er
det, kan indikere hvor vigtige grøntsagen har været. Dog er Ebeltoft-kortet det eneste kort
hvorpå vi har set kålhaverne specifikt markerede, og samtidig også den eneste kort hvor
vi har set at de ligger samlet, udenfor byen. Det kan derfor også betyde at denne placering
var unik nok til at Resen, eller hans informant, noterede det.
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fig. 69 Ebeltoft, kålgårde

Tingbøgerne vidner også om hvor essentielle kål har været i hverdagen, idet de
eksempelvis bliver nævnt direkte i mange arve- og aftægtssager. Et eksempel er fra Skast
Herreds tingbog i året 1638, hvor manden Laurids Terckelssøn, har overtaget sin fars
gård, og nu er på tinget for at underskrive den aftale han og hans far har lavet. I denne
aftale står der, ”(…) oc schal hand haffue fritt forloff att tage kaal aff kaalgaarden, saa
mange, som hand haffuer behoff.”119. Aftalen i sin helhed indikerer at Laurids
Terckelssøn forpligtiger sig til at sørge for at hans far har en ordentlig og værdig
alderdom. Det inkluderer naturligvis tilstrækkelig med mad, hvor kålen kommer ind i
billedet.

Løgplanter
I opskriften på søbekål bruges der også løg. Løget bliver nævnt i kilder fra vikingetiden,
og har altså allerede dengang været en almindelig del af det nordiske køkken. Det har dog
ikke været på samme måde som kålen, der har kunnet fungere som et måltid i sig selv.
119
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Løg dyrket i norden fungerer derimod bedre som krydderi, end som egentlig grøntsag, da
den har en stærk og skarp smag.120
I kilderne kan vi også læse at de har haft både gule løg, rødløg og hvidløg. I Kogebog
1616 bliver de nævnt adskillige gange, og bliver bl.a. brugt i opskrifter på geddepølser,
spege-skinke og oksekødsretter. I Brusk Herreds Tingbog fra 1661, får vi at vide at de i
den kongelige urtehave ved Kolinghus har et bed hvidløg, og hele syv bed rødløg, som
også vidner om hvor ofte man har brugt dem. I Horticultura Danica bliver løg, rødløg,
hvidløg, og her også purløg nævnt.121

Rodfrugter og rødbeder
Af rodfrugter og roer som vi har set dukke op i kilderne flere gange, er gulerødder,
pastinakker og røde og hvide beder. I Horticultura Danica bliver de nævnt i det tiende
kapitel, som handler om køkkenurter. Forfatteren introducerer kapitlet ved at sige, ”Disse
effterfølgendis Urter/ som i dette Capitel skal handlis om/ er hver Mand bekiendt/”122 Det
fortæller os at alle de køkkenurter der bliver nævnt i kapitlet, er almindeligt kendte, og
derfor også ville være mulige at finde i en bondes køkkenhave.
Rødder har været en del af menneskets spise i årtusinder, og har også været brugt som
medicin. I ældre tekster kan man dog ikke skelne mellem pastinakker og gulerødder, da
de gik under den fælles betegnelse ”morrødder”.123 Dengang sås de i hvide, gullige og
lilla farver. Det var ikke før man i 1500/1600-tallet begyndte at fremavle de orange
gulerødder vi kender i dag, at man i botanisk litteratur begyndte at skelne.124 Hovedsagen
for os er dog, at vi ved at de begge har kunnet findes i danske køkkenhaver. Dog er det
svært at definere hvad der præcis menes når der står ”rødder” i kilderne – det virker til at
det er blevet brugt som en bred betegnelse. Det kan ses ud fra Koge-Bog 1619, hvor
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forfatteren i første kapitel reflekterer over Guds rolle i menneskets madlavning. De mener
at hvis den oprindelige synd ikke var gjort, så ville mennesket kunne overleve på ”
velsmagende Rødder, Vrter, Fruct oc Grøde” i stedet for at være nødsaget til at jage efter
kød, og tilberede mad. Her bruger forfatteren altså ordet ”rødder” på samme måde som
ordet ”urter”, altså en bred betegnelse.125
Af beder bliver både røde og hvide beder nævnt i Horticultura Danica. De hvide
beder er der ikke meget andet at finde om, men det er dertil gængæld om rødbederne, som
også mere udbredte i takt med hollændernes ankomst til Amager i 1500-tallet. I KogeBog 1616 finder man en opskrift på syltede rødbeder – dog i en mere salt version end den
vi kender i dag. De syltede rødbeder nævner Simon Paulli også i hans Flora Danica.126 At
en grøntsag der er velegnet til syltning hurtigt, blev populær er ikke underligt. Som
tidligere nævnt har det netop været vigtigt for en bondekone at kunne samle et stort forråd,
og her er det en stor fordel at dyrke noget som så nemt kan gemmes til om vinteren.

Ærter
Ærten er blevet dyrket og spist i Danmark siden Bronzealderen. Ligesom grønkålen
og rødbederne, er ærtens vigtigste egenskab nemlig dens holdbarhed. Det har dog ikke
handlet om de friske grønne ærter vi kender i dag, men derimod de modne, tørrede ærter,
som man eksempelvis bruger til at lave gule ærter. De grønne ærter viser sig ikke i
litteraturen før 1600-tallet. Det er fra variationen markærter man høster de gul/brune
ærter, mens man får de grønne friske ærter fra haveærten.127 De tørrede ærter kunne både
bruges for sig selv, til at lave ærtesuppe eller ærtegrød. Begge dele kunne spædes op med
vand hvis forrådet var knapt. Derudover blev ærter også brugt som en slags
”erstatningsvare” hvis der var mangel på eks. rug eller mel, til at lave brød og pandekager.
Disse skulle efter sigende ikke have været nogen delikat oplevelse.128
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Ærter har været en så essentiel del af den daglige føde, at det er ret sikkert at den har
stået på manges jorder. Ærtens vigtighed bliver også understreget af at der siden
middelalderen har været forholdsvis alvorlige straffe for tyveri af ærter, på samme måde
som der har været det for kåltyveri.129 Vi må dog regne med at det har været de gul/brune
ærter der har været langt flest af i vores tidsperiode. De grønne ærter har været meget nye,
og slet ikke lige så praktiske som de tørrede ærter. Linser, ærter og hestebønner er gamle
kulturplanter, der er fortsat mange uklarheder om ærteblomstfamiliens dyrkningshistorie
i Danmark. Men i 1500-tallet sprang brugen af netop disse tre planter frem og tog en
fremtrædende rolle. Ærter og hestebønner kendes fra bronzealderen, hvor de ankom fra
middelhavsområdet.130 Dertil kommer spørgsmålet om hvor man har dyrket ærterne.
I tingbøgerne finder man kun beskrivelser af ærter dyrket på marken. Fra Brusk
Herreds Tingbog 1661 kan man læse at én mand sagsøger en anden for at have kørt over
hans ærteager, dvs. ærter på en mark. I 1662, også i Brusk Herreds Tingbog, er der en sag
der omhandler Koldinghus Urtehave. Her bliver ”enn fierdingcar erter” nævnt, som en
del af en arvepart. 1 fjerdingkar svarer til 172m2 jord, og størrelsen her indikerer også
markærter.
Ærter nævnes også i Horticultura Danica, men hvilken slags bliver ikke forklaret
nærmere. Til gengæld får vi en udførlig beskrivelse af hvordan de skal plantes, og får en
længere beskrivelse af opsætninger af ærtestokke.
Planter i ærteblomstfamilien er blevet anbefalet at dyrke siden oldtiden. Linser,
ærter og Hestebønner er navnlig blevet anbefalet da de forberede jorden ved at tilføre
kvælstof, samtidig med at de kunne gøre nytte som mad. Ærter tilfører jorden kvælstof,
fosfor, kalium og tørstof, alle vigtige næringsstoffer for andre planter. Mange steder så
man at ærteplanterne blev rykket rundt år efter år, for at kunne tilføre jorden
nærringsstoffer, for derefter at plante nye afgrøder i jorden året efter.131
Man har altså nydt godt af at dyrke ærter på sin mark, hvilket også må være grunden
til dens popularitet som vises i hvor ofte den nævnes. Opsvinget af dyrkning af ærter må
hænge sammen med klima forandringer der skete under den lille istid. Mere regn og
længere vintre betød at jordens tilstand generelt forværres, da alle næringsstofferne blev
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vasket væk. Så ved at plante ærter, som der ville tilføre flere forskellige næringsstoffer,
kunne man afhjælpe jorden og forbedre den.

Krydderurter
Med en diæt som, så vidt vi ved, ofte kunne bestå af grød og søbemad, kan man ikke
fortænke 1600-tallets bønder for at have været overordentligt glade for krydderurter. De
har været at finde i langt de fleste retter, men urterne var ikke kun gode i maden, men
blev også i tusinder af år været flittigt brugt som medicin.
Flere af de krydderier vi anser som ret almindelige i dag, har været meget dyrebare i
1600-tallet. Det gælder bl.a. peber, muskat, kanel, nelliker, kardemomme, safran og
ingefær.132 For alle dem der ikke havde råd til de dyre importerede krydderier, er der til
alt held ikke mangel på krydderurter der vokser vel i dansk jord. Af dem har timian
tilsyneladende været den mest brugte. I Simon Paullis ”Flora Danica” skriver han at der
i alle landets afkroge bliver dyrket meget timian. I Koge-Bog 1616 læser man også at
forfatteren foreslår timian som krydderi i de fleste retter, både i brød, til indsaltning af
fisk, til vildtsteg, kalkun, kylling etc. I Brusk Herreds Tingbog fra 1661 bliver Kolinghus
kongelige urtehave diskuteret, og her får vi at vide at de har hele 12 bede timian, og 5
bede salvie, hvilket også fortæller os at det er en urt man har skullet bruge meget af. Andre
urter der flere gange bliver nævnt er merian, salvie, sennep, dild, karse, selleri og isop.
Disse er også alle nævnt i Johan Langes Oldtidens og middelalderens kulturplanter i
Danmark.133 Disse urter, på nær merian, karse og isop, bliver også nævnt i Viking Age
garden plants from southern Scandinavia – diversity, taphonomy and cultural aspects.
Her står der at man har fundet sport af dem alle tilbage til år 0 – 400, og nogle endda
ældre.134Sennep går vi ud fra man også har brugt en del, baseret på at der i flere af
aftægtssagerne som bliver gennemgået i tingbøgerne, bliver nævnt at den pågældende ejer
en sennepskværn. Hvis man ejer en kværn kun beregnet til sennep, kan det vel kun være
af den grund, at man har skullet kværne meget sennep.
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I øvrigt er krydderurter praktiske på samme måde som ærterne, at de nemt kan tørres
og gemmes over flere år.

Frugttræer
I forhold til frugttræerne skal vi vende blikket væk fra urtegården og kålhaven, og
vende blikket mod abildgården, altså frugthaven. Valget af frugttræer i abildgården har
været meget styret af hvilken type jord der har været ved den pågældende gård. De
frugttræer der hovedsageligt har været på i spil i kilderne, er æble, pærer, kirsebær,
blommer. Baseret på Horticultura Danica, kan vi gå ud fra at hvis man har haft en mindre
grund har man nok haft enten pære og æbletræer, eller kirsebær/blommer. Det baserer vi
ud fra at havebogen opfordrer til ikke at have æble/pære træer tæt på
kirsebær/blommetræer, da kirsebær/blommetræerne kommer til at skygge for
æble/pæretræerne. I Arent Berntsens ”Danmarckis og Norgis Fructbar Herlighed” nævner
han at både æbletræer, pæretræer, kirsebærtræer, blommetræer og valnøddetræer vokser
i naturen over hele landet.135 Dog er det æblerne og dernæst pærerne der langt mest ofte
bliver nævnt i kilderne og i den sekundære litteratur, og derfor dem vi hovedsageligt
fokuserer på.
I Koge-Bog 1616 finder man eks. opskrifter på smørbagte æbler, æble- og pæregrød
og pære- og æblemost. Dertil kan man også læse at æbler er blev brugt i det salte køkken,
og i flere forskellige kødretter herunder til sovs, svinevildt og kogt fisk.136
Dertil er det ret så sigende at man i Jyske Lov fra 1200-tallet kan læse, ” Men bryder
en mand ind i en anden mands abildgård eller kålgård og stjæler kål eller æbler, da kan
han blive tyv derfor, ligesom om han stjal andre ting i hans hus”,137 mens man i Danske
Lov kan læse, ”Bryder mand anden Mands Abildgaard, eller Kaalgaard, og stæl Frugt,
eller Kaal, da bliver hand derfor Tyv, saa som hand staal i hans Huus andre Koster.”138
Ændringen fra ”æbler” til ”frugt” indikerer at abildgården i 1600-tallet referer til frugt
generelt, mens den i 1200-tallet kun indeholdte æbler.
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I Samtale mellem en Bonde og en Urtegårdsmand, remser urtegårdsmanden de
forskellige frugtsorter op, og her kan man se at der også er langt flere æblesorter end
sorter af de andre nævnte frugter. Det viser også at æblet har haft længere tid at udvikle
sig i her i landet, og derfor også det frugttræ som langt de fleste har mest viden om.
Jens S. Hansen vurderer at træer på tofterne og i indhegnede områder må være
frugttræer, og i få tilfælde gamle træer. Jens S. Hansen mener også at frugttræerne oftere
er tegnet mindre mens almindelige træer er tegnet større.139 Det ses blandt andet på kortet
fra Brauns kort over Odense. Træerne langs vejen er tegnet langt større end træerne som
optræder i haverne. Men det er usikkert om hvorvidt borgere i byerne ville spilde plads
på gamle træer som ingen nytte havde. Som tidligere nævnt var borgere og bønders have
anlagt med nytteværdien som hovedsæde først og fremmest.

fig. 70 Brauns Odense
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Andre grøntsager og urter
Vi har læst mange tekster, både samtidige kilder og nutidig forskning, og gennem dem
har vi set utroligt mange eksempler på hvad en 1600-tals have kunne indeholde. Nogen
afgrøder har vi set gå igen mange gange, og det er hovedsagligt dem vi har holdt fokus
på. Andre har vi set nævnt nogle få gange, herunder agurken og melonen.
Agurken bliver nævnt i forbindelse med Koldinghus Urtehave, og både agurk og
melon bliver nævnt i Horticultura Danica – man fornemmer hurtigt at de begge er
forholdsvis nye planter. Den måde forfatteren har beskrevet plantnings-processen er mere
detaljeret end ved de andre afgrøder, og det indikerer at det ikke er noget som forventes
at læserne kender til i forvejen. Forfatteren kommenterer også ”Men det er icke tit at de
vil artis hos os/ thi de vil haffve en varm og frisk Lufft…)140 Det ville være urealistisk for
almindelige bondefolk at bruge penge på (formodentlig) dyre frø, som de ikke engang
kan være sikre på bliver til noget. Ellers ville det kræve et drivhus, hvilket har været dyrt.
Derfor afviser vi at der er nogen muligheder for at disse to planter skulle findes i en
bondehave.
Noget af det sværeste ved at skulle definere hvad der er muligt, og hvad der ikke er,
er de mange forskellige meldinger man får om planternes ophav.
Som et eksempel har Johan Lange fundet de første skriftlige beviser på rødbeder i
Danmark i 1400-tallet141 Samtidig har Pernille Rohde Slot, m.fl. fundet arkæologiske
beviser for rødbeden i Danmark som stammer fra før vores tidsregning. Bettina Buhl
bakker begge op, og tilføjer at rodfrugterne har været her siden Kristi fødsel, men at de
først blev populære blandt den almene befolkning i takt med hollændernes ankomst til
Amager omkring 1520.
Herefter skal man overveje om den have eller det område man arbejder med, kunne
ske at have dyrket rødbeder før hollænderne populariserede den. Hvis ikke skal man
overveje hvor hurtigt rødbeden kunne sprede sig til det givne sted, og om haveejeren ville
have råd til at bruge penge på en plante han ikke kendte ud og ind i forvejen. Det meste
af dette kan man ikke finde et definitivt svar på, og man kan kun komme med informerede
gæt. Det kan derfor blive svært at definere om en plante er blevet almindeligt dyrket i
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haver, om den har været det men nu er ”gået af mode”, eller om man har kendt til planten,
som ikke endnu er blevet almindeligt udbredt.
Billede: Tabel fra Viking age garden plants from southern scandinavia
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Konklusion af
haveanalysen
Vi kan se at terræn, jordbund og klima spiller en rolle i fortællingen om havebrug.
Vinkelgården ligger over hovedtilstandslinjen, hvilket betyder at byen ligger i gammelt
morænelandskab fra en tidligere istid, som skabte middelmådig morænejord. Det har
betydet at landskabet omkring Vinkel har været bølget eller bakket. Jorden ved Vinkel
har været god og ler muldet, ikke for sandet og ikke for leret. Klimaet som Vinkelgården
i 1645 mødte blev kaldt den lille istid, som betød vådere somre og længere vintre. Det har
haft betydning for særligt størrelserne af afgrøderne, som årringe i træer i perioden har
vist.
Tofternes placering afhænger meget af det geografiske, men helt overordnet er de
fleste tofter aflange. Dog er der også flere steder, hvor tofterne er formet efter landskabet,
og derfor bliver mere snørklet. Toftens størrelse afhænger selvfølgelig også af hvor
velhavende jordejeren har været, samt hvor de har boet. I byerne er jorden, noget mindre
end dem på landet, naturligvis fordi der er mindre plads. Derfor kan man ikke gå ud fra
at en tofte der ligger i byen, tilhører en familie med færre midler.
Både i by og på land ligger tofterne direkte op ad hinanden, og flere af dem skilles
af et hegn, hvilket kan give nabo-problemer. Tofterne bliver ligesom abildgården og
kålgården også nævnt direkte i lovgivningen, hvilket understøtter at de er af stor værdi,
og derfor er folk villige til at sagsøge, hvis en anden bonde har sneget sig til at bruge dele
af ens egen jord, til hans eget forbrug.
Lovgivning fortæller os meget om det samfund der har skabt dem, og vi har set at
det også gælder i denne sammenhæng. En bondes kålgårde, marker, og ejendom er en
vigtig del af deres liv, derfor er der love omkring det. Haverne har ikke kun været vigtige
i krisetider hvor maden var knap, men har konsekvent været af stor værdi for deres ejere.
Det ser vi idet de samme love går igen fra Jyske Lov, til Danske Lov, altså ca. 400 års
uændret rolle. Gennem tingbøgerne kan vi se at beboerne i de forskellige herreder også
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kendere til lovene, og bruger dem flittigt. Bøndernes tofter ligger tæt, og det kan skabe
problemer. Vi ser gentagne gange om nabostridigheder på baggrund af bøndernes
uenigheder om hvis jord der er hvis, og hvis ansvar det var at passe den del af hegnet, etc.
Det er ikke ulig de nabostridigheder vi også ser i dagens Danmark.
I forhold til tidligere forskning, mener vi at kunne at bidrage med ny viden i forhold
til indhegningen gennem vores brug af kort og tingbøger. Generelt bliver der i langt højere
grad nævnt jorddiger, end træhegn i meget anden forskning, mens vi i lang højere grad
har set referencer til træhegn i vores primære kilder – bortset fra havebøgerne som
Horticultura Danica. Det virker umiddelbart til at flere andre historikere hovedsageligt
har brugt havebøgerne som deres primære kilde. Vi mener at det kan skabe et blindt punkt
hvis man ikke ser videre end eks. havebøgerne. Det baserer vi på førnævnte Benedicte
Fonnensbech-Wulffs artikel, Hegn og Landskab, hvor hun fortæller om kongens stigende
krav til ”fast hegn” – dvs. levende gærde, jorddiger eller stendiger. Disse krav begyndte
allerede at røre på sig i slutningen af 1500-tallet, og blev forholdsvis hurtigt accepteret af
adlen og kirkens folk. Herunder hører forfatterne til de omtalte havebøger, som med stor
sandsynlighed har hørt til den velhavende del af befolkningen. Derfor er det meget
naturligt at de har skrevet om de haver de omgiver sig med, som efterhånden har fået fast
hegn, men det betyder ikke at bønderne i hele landet har taget den ændring til sig. Ud fra
Brødrene Sørensens slægtsbog lyder det ikke til det blev til noget i Vinkel før 1840’erne.
Det ser altså ud til at der kan være sket en simplificering af havehistorien, hvis man har
sat lighedstegn mellem havebøgerne, og den gængse bondehave. Derfor mener vi det er
vigtigt at se ud over de umiddelbart mest centrale tekster, og supplere med andre primære
kilder, samt forskning fra den arkæologiske verden.
Vi kan se at havernes æstetik placerer sig et sted imellem middelalderens haveprincipper
og de nye strømninger fra renæssancen. Vi kan gennem kortene se at havekunsten er i
gang med et opbrud og forandring. Det er nærmest selvsagt, at jo højere status du har i
samfundet, jo bedre en have har du og jo mere havekunst har du. Dette kunne også ses
gennem kortene. Vi kan vurdere at i perioden kortene er blevet tegnet, har man set
forskellige have typer. Enten har tegneren oprigtigt set disse, eller også har det været et
udtryk eller et ønske fra hans side, at vise opbruddet i havekunsten. Da kortene er tegnet
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tidligere end Vinkelgårdens have i 1645, er det derfor ikke usandsynligt at den nye
renæssancehave har nået til Viborg og helt ud til Vinkel.
Vinkelgårdens kålgård har været stor, i det den har skulle brødføde mange munde og
der ligger en vis stand over de store haver. Pryd- og urtehaven har været udformet efter
middelalderens principper og den nye havekunst fra renæssancen.
Der er ingen tvivl om at det allervigtigste element i denne kategori er kålen, specifikt
grønkålen. Ingen 1600-talshave har været komplet uden grønkålen, da den spillede en så
stor rolle ved middagsbordet – specielt på landet. Absolut alle kilder vi er støt på har
nævnt kålen som noget af det første, og det faktum at en køkkenhave bliver kaldt ”en
kålgård” er næsten svar nok i sig selv. Grundet klimaet i perioden, mener vi at kunne sige
at kålen har optaget en endnu større plads i haven. Den er standhaftig og holder godt
gennem vinteren. Så vi mener at Mathias Sørensen kone har villet plante endnu flere kål,
frem for at eksperimentere med nye afgrøder.
Vi er også sikre på at vi har kunnet finde løg af forskellige arter i haven, hvad enten
det er gule løg, rødløg eller hvidløg. I Koge-Bog 1616 bliver løg nævnt i næsten hver
opskrift, og løg dukker også op i alle havebeskrivelserne. Der har absolut ikke været
plantet lige så meget løg som kål, men det har været en vigtig del af 1600-tallets
smagspalette.
En afgrøde som rødbeden er også ret sikker. Selvom rødbeden, ifølge Betinna Buhl
og Else Marie Boyhus, ikke havde været voldsomt udbredt i Danmark før hollænderne
kom i 1500-tallet, så blev den hurtigt populær, fordi den er så praktisk da den både er let
at opbevare i sin rå form, men specielt i sin syltede form. Det ville derfor ikke været
underligt at rødbeden var ankommet til Midtjylland lidt over 100 år efter den kom til
Amager.
Idet Vinkelgården er større end mange andre gårde, er der plads til ekstra grøntsager.
Her er pastinakken eller måske dens tætte slægtning persilleroden et godt bud. Rodfrugter
bliver flere gange nævnt, både i opskrifter og havebøger. Som vi gang på gang ser i denne
undersøgelse, så er de allermest brugte grøntsager, dem der kan holde sig, og denne
egenskab har pastinakken også.
I abildgården har der med sikkerhed været æbletræer, og med nogen sandsynlighed
også pæretræer. Ud fra de kilder vi har læst, og hvad vi har lært om at specielt æbler er
meget til stede i madlavningen, og endda i lovbøgerne, er der ikke meget tvivl om at ved
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alle boliger hvor det har været en mulighed, har man haft et æbletræ. Har man ikke haft
æbletræer på sin egen grund, så har bønderne nok vidst hvor de kunne finde et æbletræ i
den vilde natur – men her var der naturligvis ingen garanti for at naboerne ikke var
kommet først og havde taget de bedste.
Urtebedet har været en uundværlig del af hverdagen, og der er utrolig mange
muligheder for hvad der kunne have været i Vinkelgårdens urtebed. Vi præsenterer her et
bud på hvordan den kan have set ud.
Timian en helt sikker kandidat. Alle vores kilder nævner på den ene eller anden måde
timian. Andre urter der går igen er merian, dansk kommen og salvie. Generelt mener vi
at de krydderurter man har dyrket i Danmark, og som tilsyneladende går igen i mange af
opskrifterne har en rigtig god chance for at være almindelige i en privat urtehave.
Af indhegning mener vi at det mest sandsynlige er at de har brugt flethegn og
plankeværk. Flethegn er absolut det mest almindelige indhegning til kålgårde og
urtehaver, mens det til større områder hovedsageligt har været plankeværk. Selvom der
ikke er megen skov at hente i ”Ommersyssel” som området mellem Viborg og Gjerlev
hed i middelalderen, så betyder det ikke at plankeværk er urealistisk som indhegning i
Vinkel. Der er masser af skov i de omkringliggende sysler, hvor man, ifølge Arent
Berntsen, hentede træ til bygninger og altså også eks. plankeværker.142
I dette projekt taler vi specifikt om haverne, og præcis derfor kan vi ikke uden videre
påstå at Herredsfogeden har haft ærter i sin have. Det er ret sandsynligt at der er blevet
dyrket ærter på en af hans marker – altså markærterne som man tørrede og kunne gemme
over vinteren, og bruge til både ærtegrød og som fyld i supperne. Tørrede ærter har været
konstant del af forrådskammeret, og det ville være underligt hvis de ikke havde
markærter. De grønne ærter lyder til gengæld til både at være en ret ny ting, og desuden
lidt af en luksusvare. Grundet ærtens specielle egenskaber, og på trods af at ærterne oftest
bliver nævnt dyrket i marken ser vi det stadig som en mulighed for at man har plantet få
ærter i sin have i et mindre antal for naturligt også at forbedre jorden her.
Grønkålen er uden tvivl den vigtigste spiller i haven, mens en af nutidens populære
kålarter, rødkålen optager knap så meget plads i vores speciale. Vi kan ikke præcist svare
på hvornår den røde hovedkål blev almindelig – da vi ikke ved hvor hurtigt den har spredt
sig fra amagerbønderne i midten af 1500-tallet. Specifikt i forhold til Vinkelgården er det
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særdeles svært at gætte på om de kunne have dyrket rødkål, da herredsfogeden befinder
sig på et udefinerbart mellemtrin i det sociale hierarki. Vi er kommet frem til at det er en
mulighed, men absolut ikke sikkert. Rødkål bliver ikke nævnt i Koge-Bog 1616, eller i
Flora Danica fra 1648. Det gør den til gengæld i Horticultura Danica, under betegnelsen
”Blaat kaalfrø”. Vi tror at herredsfogeden både har kendt til og har haft adgang til
rødkålsfrø, idet han fra tid til anden skulle til Viborg, som var en prominent handelsby. I
den modsatte grøft har vi ikke set tegn på nogen voldsom popularitet af rødkålen. Den
optræder hverken i tingbøger eller opskriftsmateriale, og modsat rødbederne som folk
hurtigt begyndte at sylte, så begyndte man ikke at sylte rødkål før 1800-tallet.143
Agurken har vi med sikkerhed ikke fundet i herredsfogedens have. Godt nok bliver
der nævnt i Brusk Tingbog at der er et bed med agurker i Kolinghus Kgl. Urtehave, men
intet tyder på at man har kunnet finde dem andre steder end ved de fineste. Agurken kom
sent til Nordeuropa, og da det er en grøntsag som kræver rigtig meget sol og varme har
Danmark ikke været det ideelle sted at dyrke dem. Det ville kun være muligt at dyrke
agurkerne steder hvor man har haft drivhuse, og det har vi ikke fundet nogen beviser for
fig. 71 Horticultura Danica

at de gennemsnitlige bønder har haft.
Som nævnt tidligere Hans Raszmussen Block skriver i
Horticultura Danica at der findes flere prydblomster – specielt
påskeliljer – i bøndernes haver. Det er ikke underligt, da mennesker
altid har sat pris på det smukke. Men det er slet ikke sandsynligt at
de på Vinkelgården har haft en decideret prydhave, som dem Block
viser eksempler på i bogen. Som man kan se på kortene har de fleste

tilsyneladende lavet opdelinger i kvadrater eller trekanter i deres bede, men det er svært
at tro på at man har ville ofre den tid og de penge der er nødvendige for at lave fine
kunstfærdige bede, uden nogen nytteværdi.
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En have på et museum
Mange faktorer spiller ind, når man forsøger at sige noget om haver. Jordbundsforhold,
klima, geografi og samtiden er alle vigtige faktorer for hvilken have og hvilken kålgård
der har hørt huset til. Samtidig bliver haven et meget personligt anliggende, for ejeren af
haven havde stor betydning for udseende, mængde og type. Det er derfor også vigtigt at
vurdere hvem der har brugt haven og hvordan de ville have brugt haven. Men når en have
skal være på et museum og på grund af sin natur, være en del af museumsdriften og
arbejdsfordeling, begrænser det havens udseende og indhold til hvert enkelt museums
økonomi og resurser. Samtidig skal en historisk have ikke kun være en historisk have for
museets skyld, gæsterne har også en vigtig rolle i formidlingen af en museumshave.
På følgende sider vil vi redegøre for fremgangsmetoden for formidlingens planen
til en historisk museumshave på Hjerl Hede tilhørende Herredsfoged Mathias Sørensen
på Vinkelgården i år 1645.

Historisk korrekthed, gæstens
ønsker og museets
begrænsninger
Det at rekonstruere og skabe en historisk have kan være svært, særligt hvis man ikke
har præcise tegninger fra samtiden. I 1997 udkom artiklen Rekonstruktion, genskabelse
eller fri fornyelse? – Restaurerings tankerne bag Thurah’s borgerlige barokhave på Gl.
Holtegaard i tidsskriftet Fra Kvangård til Humlekule. Jane Schul beskriver her sin
fremgangsmetode i sit arbejde med restaureringen af haven ved Gl. Holtegaard. Schul
fremsætter tre hovedpunkter man bør forholde sig til i et sådant arbejde: det historiske,
det mulige og gæsten. Først må man have de historiske fakta på plads, dernæst må man
finde ud af hvad der er muligt, økonomi, arbejdskraft, plads osv. Til sidst må man
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overveje gæsten, for ”Det kan ikke nytte noget at det bliver en have som ikke må
berøres… men som skal kunne bruges af mennesker i både resten af dette århundrede og
forhåbentlig en del af det næste med.”144 Hjerl Hedes haver kommer ikke til at stå
fuldstændig hen i en sådan stilstand, men de skal bruges og ses af gæsterne. Jane Schul
argumenterer også for at nogle beslutninger udelukkende skal tages på baggrund af
gæsterne, for det er i sidste ende gæsterne som skal bruge og nyde den historiske have.
For Jane Schul må den historiske korrekthed i nogle tilfælde træde lidt tilbage, for at gøre
plads for gæsten ønsker og hvad der er muligt. Hun tilføjer derfor at vigtigst af alt må
helhedsindtrykket være i orden, for at gæsten får en god oplevelse.145 146
Mange af Hjerl Hedes historiske haver, overlever nu kun fordi de frivillige gerne vil
opretholde dem. Hjerl Hede hører ind under ’living history’ museer. Living History er det
levende museum, hvor fortidens dagligliv simuleres i life-size diorama-format og målet
er mere uddannende. Fortidige kulturer genskabes i deres helhed, indenfor praktiske og
økonomiske rammer, som animerede faksimiler.147 Man mente før, at living history og
reenactere, stræbte efter det komplet autentiske. Men flere har påpeget at kalde noget
autentisk og ikke autentisk er uholdbart. Autenticitet er en kulturel konstruktion, som
flytter sig og forhandles mellem aktørerne. Målet i living history og reenactment er at
levendegøre liv og hverdag som det var.148 De historiske haver er ikke autentiske og vil
heller aldrig kunne blive det. Vi har ikke de helt samme jordforhold, dyrker ikke længere
den samme art, viden er gået tabt osv. intet tiltag fra vores side, vil kunne resultere i det
komplette billede af fortidens have. Men i forsøget på at skabe fortidens have, kan vi lære
noget. For hvis noget ikke fungerer for os i dag i så historisk korrekte rammer vi kan
skabe, ville det formentlig heller ikke fungere for dem den gang.
Hjerl Hedes historiske haver bliver et udstillingsrum i sig selv, hvor fortiden
udstilles gennem levende organismer. På trods af, at haver konstant er i udvikling, ånder
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og lever, og at det derfor er svært at fastholde det autentiske, er det en del af havens
præmis. Det er en del af naturens præmis at alt er foranderligt, og det viser i bedste fald
også præmissen for at leve i fortiden. Ved at fokusere på haven som et udstillingsrum
frem for en have eller et stykke kultiveret natur, kan vi bedre fokusere på formidlingen
der skal ske, for den skal være anderledes i en udstilling end i naturen. Vi kan også bedre
forstå gæstens ønsker og forventninger til de historiske haver, ved at minde os selv om at
vi udstiller planter og grøntsager, form og æstetik og at vi gerne vil formilde vigtigheden
af helheden.

Formidlingsstrategi
I samarbejde med formidlingsinspektør Kira Klinkby, er Ciceros kommunikations
pentagram blevet udvalgt til at styre formidlingen i Vinkelgårdens have.
Målet med Ciceros kommunikations pentagram er at kunne illustrere de indbyrdes
forhold og hvordan de mange overvejelser har indflydelse på hinanden i formidlingen.
Pentagrammet består af fem takker, med faktorer i hver spids der er afhængige af
hinanden. Som vist på billedet, er de fem
punkter:

Taler

(afsender),

Emne,

Tilhørere(modtager), Omstændigheder
og Sprog. Taler, er hvem der formidler
noget til tilhøreren, altså afsender af
kommunikationen. Tilhørere er hvem
afsender

taler

til

og

hvilken

kommunikationen er henvendt mod,
altså modtager. Sprog, er det sprog som
afsender bruger til at formidle deres kommunikation. Sproget er valgt ud fra hvad
afsender ved om modtageren og hvilken situation kommunikationen skal ske. Sproget
inkluderer også visuelle virkemidler og andre virkemidler, udover kun sprog.
Omstændigheder, er i hvilken kontekst kommunikationen tager afsæt i, eks. hvor er vi
historisk, geografisk osv. Omstændigheder dækker også over hvilken situation
kommunikationen skal i, eks. på Facebook, et skilt osv. Emne, er hvad afsenderen taler
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om. 149 Vi vil starte med at redegøre for omstændighederne, dernæst emne, afsender,
modtager og sprog.

Vinkelgårdens have på
Hjerl Hede
De forskellige formidlingstiltag som vil blive nævnt i følgende afsnit, er blevet diskuteret
og udredet i samarbejde med Hjerl Hedes formidlingsinspektør Kira Klinkby.
Oplysningerne der bliver opsummeret i afsnittet, er alle oplysninger vi er kommet frem
til gennem analysen.

Omstændigheder
For at opsummere så har vi her at gøre med en have der har tilhørt en familie af den
velhavende del af bondestanden, og ligeledes har haven været lidt større end de fleste
almindelige bønders. Derfor kan vi godt tillade os at gå ud fra at der i denne have har
været plads og overskud til mere end hvad der har kunnet være i en almen bondes have.
Dertil er der andre historiske rammer vi skal have in mente, herunder det noget turbulente
klima der var under tidsperioden, og den generelle krise landet befandt sig i grundet
svenskekrigene.
Omstændigheder, kommer til at dække over den historiske baggrund for havens
udformning, afgrøder og størrelse. Afsnittet er derfor sammensat af tidligere analyse og
gjort kortfattet. Afsnittet vil også dække over udfordringerne ved den historiske baggrund
i praksis.
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Haven tilhører herredsfoged Mathias Sørensen, som bor på Vinkelgården i Vinkel,
tæt på Viborg. Her har han boet med sin kone, en karl og med stor sandsynlighed en ung
pige eller tjenestepige i huset. Som Herredsfoged lever han i den mere velhavende ende
af bondestanden, hvilket kommer til at have indflydelse på hans have. Typisk er det konen
som forestår alt arbejdet i haven, med hjælp fra en tjenestepige.
Vinkelgårdens tofte har været stor, grundet Mathias Sørensens status, men også
grundet placeringen af gården. Ude på landet blev tofterne større, for der var selvfølgelig
mere jord at give ud af og store produktionsgrundlag i selve toften. Toften har været
hegnet ind af et risgærde og muligvis af stendiger. De mindre områder på toften som
kålgård og pryd- og urtebed har med stor sandsynlighed også været hegnet ind.
Prydbedet og urtebedet har været en og samme bed, og der har sikkert været lagt
nogen vægt på at dette skulle se pænt ud. Det betyder ikke at man kan sammenligne
Vinkelgårdens have med en lysthave – selvom der har været fine blomster har der til hver
en tid været en vis grad af nytteværdi ved det.
Vi mener heller ikke der er belæg for at de har brugt ”levende hegn” som deres
primære indhegning, selvom dette er den eneste der bliver nævnt i havebøgerne. Et
levende hegn ville være upraktisk, når indhegningen nu engang havde til formål at
beskytte afgrøder mod blæst, dyr, og tyvagtige naboer.
De omstændigheder som er opstået i nutiden, igennem den praktiske del af redesignet
af haven, er der både geografiske og økonomiske begrænsninger. Det geografiske
kommer af at Vinkelgårdens tofte har været stor, hvad vi forklarede tidligere i opgaven.
Den slags plads har vi ikke rådighed over på museet, og derfor bliver vi nødt til at skalere
haven lidt ned. Det økonomiske består i at der, som vi også har bevist, meget arbejde ved
at holde en større have, samtidig med at det hovedsageligt er frivillige der opretholder
haven. Derfor kan vi også være nødt til at skære ned på eks. antallet af afgrøder.

Emne
Den måde haverne i sidste ende bliver designet på, afhænger også meget af hvilken
aspekt af historien Hjerl Hede gerne vil vise frem til gæsterne, og hvilken fornemmelse
af historien de forlader museet med.
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Der hører mange komplekse overvejelser til at være et Living History museum, men en
af fordelene er at det falder ret naturligt at give gæsterne mulighed for at føle sig som en
del af historien – autentisk eller ej – og derigennem pirre deres interesse.
At bringe gæsterne tættere på fortidens er netop et af Hjerl Hedes mål. De har ikke
for øje at fortælle om dramatiske begivenheder, store slag eller kendte politikere. De vil
gerne vise folk et indblik i den verden som har dannet rammen om helt almindelige
menneskers hverdag gennem de sidste ca. 400 år. Historien kan hurtigt komme til at virke
fjern, men når man introducerer gæster for fortællinger om hverdagens glæder og sorger,
bliver historien med et mere levende.
I vores tilfælde gælder det Vinkelgårdens have. Vi mener at havehistorien passer
rigtig fint ind i historiker Palle Ove Christiansens definition af kulturhistorie. Denne
definition taler også for at det er vigtigt at finde og fortælle om den vigtige historie, der
gemmer sig i det der har tendens til at blive overset.
”Kulturhistorie handler om menneskers liv. For eksempel om folks opfattelser af deres
praksis og den verden, der omgiver dem. Det er en historie, der gerne beskæftiger sig
med forskellene i det almindelige. Med det, som ikke umiddelbart rager op, men som til
gengæld gør tilværelsen til noget meningsfuldt for mennesker.”150
At vise historiens kompleksitet, og udfordre de forestillinger gæsterne kunne have
om historien er en vigtig del af museets mål. En kendt stereotyp kunne være den vi nævner
i afsnittet ”Litteraturen og haverne” om den fattige, nedtrådte bonde. En anden forestilling
folk har om middelalderen og renæssancen er at folk har været beskidte, lugtende og ikke
har kendt til renlighed. Koge-Bog 1616 taler direkte imod denne forestilling, da man i
den kan læse at, ”Naar du nu vilt deine/ da besict grandgiffueligen Meelet/ deine Vandet/
Truet/ Item Hænderne oc Neglene/ at altingest er smuct reent/ saa der ingen Haar/
Hørtaffuer/ Traade eller andet saadant vedhenger ”151 Man har udmærket godt vidst at det
var vigtigt at ens redskaber, ingredienser og hænder var rene før man gik i gang.
Dette er et meget klar eksempel på fakta der står i kontrast til en forudindtaget
forestilling. Målet er at gøre det samme for haverne, og vise dem at haver kan fortælle en
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mere kompleks historie end man umiddelbart tænker. Hvis man viser haven frem,
fortæller om hvor afgørende afgrøderne har været for en familie, og viser hvor meget
arbejde bønder har lagt i at passe haven, er det svært at gå derfra og tænke at det ”bare”
er en have. Haven har fået en større fortælling, og gæsten har fået en dybere forståelse af
dagligdagens liv i 1600-tallet.

Afsender
Afsenderen her er naturligvis Hjerl Hede Friluftsmuseum, men der indgår også
andre ting under overskriften ”Afsender”. I dette afsnit kommer vi ind på hvilke
specifikke begrænsninger der kan være for redesignet af Vinkelgårdens have.
Som nævnt tidligere er nogle logistiske problemer ift. at det hovedsageligt er de
frivillige, og ikke en fast gartner der passerne haverne. Det betyder at haven skal være
forholdsvis simpel at holde. I forhold til autenticitet, har vi naturligvis ikke den samme
jordbund som Mathias Sørensen har haft. Dertil er det ikke altid muligt at anskaffe den
type af frø eller løg man har brugt i 1600-tallet. Dette har vi dog valgt ikke at gøre til et
videre problem, da det er helhedsindtrykket af haven, og ikke den enkelte plantesort der
er vores fokus.
En udfordring for museer generelt, handler om at ville bibeholde den historiske
korrekthed så meget som muligt, kontra ønsket om at appellere gæsternes forventninger
og ønsker. I et dokument fra Hjerl Hede, kunne vi læse at en historisk haveekspert
påpegede at græsset flere steder simpelthen var for nydeligt og velholdt.152 Man har med
alt sandsynlighed ikke sørget for at slå græsset og trække alt ukrudt op i 16/1700-tallet.
Problemet her opstår fordi mange gæster gerne vil komme og se et pænt museum –
altså pænt efter moderne standarter – og der er også en del gæster som både bruger Hjerl
Hede som museum, men også som et udflugtssted hvor de kan sidde og spise frokost i
naturen. Museet er ikke kun et kulturhus, men skal også i højere og højere grad fungere
som en forretning, som gør balancen mellem historisk korrekthed og gæsternes ønsker
endnu sværere at balancere.
152

Frederiksen, Johanne, ”Hjerl Hedes museumshaver”, Skriftlig eksamen Modul 17: Introduktion til
brug af arkiver og materiel kulturarv samt forskningsøvelse, 2020

- 99 -

Modtager
Man har op Hjerl Hede valgt at arbejde med målgrupper ud fra ”Sådan oplever
danskerne”, der blev udgivet af Epinion i januar 2021 i samarbejde med Dansk Industri.
Formålet med udgivelsen er at skabe ”… overblik over of prioritere indsatser i forhold til
forskellige oplevelsessegmenter på det danske marked.”153 for oplevelsesaktører. Epinion
har udarbejdet en segmentering af det danske marked, og delt danskerne op i 11
forskellige oplevelsesgrupper. De segmenter man på Hjerl Hede har valgt primært at
fokusere på er ”fordybelse og læring” og ”leg og lær” og sekundært ”klassisk kultur”. Det
er samtidig de tre segmenter som score højest på oplevelsesmatch ved kulturhistoriske
museer.
”Klassisk kultur” og ”fordybelse og læring” ligner hinanden til forveksling. De kan
begge lide klassisk museumsformidling, klassisk kultur og historie, men ”fordybelse og
læring” lader sig styre af særlige interesser i deres valg af oplevelser.154 Det gør
”fordybelse og læring” til et oplagt segment at arbejde med i de historiske haver. Have
historie i sig selv er ”særlig interesse”, og emner der ellers kan formidles i haver. Samtidig
når man formidler bevist til ”fordybelse og læring” rammer man også ”klassisk kultur”.
Klassisk kultur går også målrettet efter oplevelser hvor de kan dyrke en særlig interesse,
og de ønsker at lære noget nyt med kulturhistorisk værdi. ”fordybelse og læring” vælger
oplevelser ud fra interesser de i forvejen ved meget om men også hvor de kan lærer noget
nyt.155
”Leg og lær” er børnefamilier med lidt yngre børn, de søger oplevelser som lægger
op til leg og interaktion mellem oplevelsen, barnet og den voksne. For ”leg og lær” er
oplevelsesstedet knap så vigtigt, det handler mest om tilbuddet rummer mulighed for leg
og læring. Børnefamilier optager en stor del af de besøgende på Hjerl Hede, og det er

153

”Sådan oplever danskerne – en segmentering af danskerne til oplevelsesaktører” af Epinion – Dansk
Industri, 2021 https://epinionglobal.com/buzz/danskernesferie2021/
154
155

”Sådan oplever danskerne – en segmentering af danskerne til oplevelsesaktører”, s. 71-73 og s. 41-43
”Sådan oplever danskerne – en segmentering af danskerne til oplevelsesaktører”, s. 71-76

- 100 -

derfor oplagt at appellere i højere grad til dem. Når ”leg og lær” oplever uden børn, hører
de ofte ind under ”klassisk kultur”, så når man laver formidling til ”fordybelse og læring”
hvor man i rammer ” klassisk kultur”, er der altså potentiale for at appellere til
beslutningstageren i ”leg og lær”.156 Segmenterne arbejder sammen på tværs af hinanden
og ved at udvælge et primært segment kan man altså også appellere til andre.
Et friluftsmuseum er som skabt til ”leg og lær” præmissen, for der er fyldt med
muligheder for at folde alle sanserne ud. Hjerl Hede har, som så mange andre
friluftsmuseer, mange genstande som man gerne må komme helt tæt på, og røre og lege
med. Det håndgribelige ved en genstand er en god måde at åbne en dør ind til en dybere
forståelse for fortiden, som vi tidligere har nævnt er et af Hjerl Hedes grundlæggende
mål. Arkæolog Elisabeth Barfoed Carlsen forklarer,
”Kropslig erkendelse er selvfølgelig kulturelt betinget, og derfor må man gøre sig
klart, at man ikke kan gå direkte ind i forhistorien og få den samme erindring eller følelse
frem som datidens mennesker. En kropslig erkendelse kræver en empatisk indlevelse,
som kan være svær at opnå pga. den store kulturelle kløft. Det bliver en erkendelse, hvor
sanseoplevelsen skal suppleres af viden og erfaring.”157
Vi er helt enige i Barfoeds udsagn. Vi har ikke i sinde at ”leg og lær” delen af den
nye formidling af Vinkelgårdens have skal fungere som en minutiøs gennemgang af
optimal historisk korrekthed. I stedet skal den virke som en spændende smagsprøve, som
forhåbentlig gør gæsterne nysgerrige på at lære mere, og opfordre børnene til aktivt at gå
på opdagelse i haven, og i historien.

Sprog
I sommeren 2021 var årets tema på Hjerl Hede ”Kloge Folk og Trolddomsurter” hvor
der automatisk kom ekstra fokus på haverne. Der var derfor blevet sat nye skilte op i
haverne for at gøre ekstra opmærksom på dem. Lektor Line Vestergaard Knudsen lavede
i den forbindelse en brugerundersøgelse ved de forskellige haver. Cecilie Knop Lund
lavede et interview med Line Vestergaard Knudsen, for at få indsigt i gæsternes
bevægelser og tanker om dette nye set-up.
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Konklusionen var at gæsterne i langt højere grad blev draget til have-sektionerne fordi
der netop var et blikfang (i form af skiltet, men også i form af specifikke planter). Dertil
var de glade for den nye viden de fik om havens forskellige planter, gennem de mindre
skilte der var sat op ved de forskellige afgrøder. Line V. Knudsen bemærkede at gæsterne
brugte skiltene til at hjælpe dem rundt i haven, som en rute de kunne følge.158 Skiltene
gav altså også haven en form for overskuelighed og en sti at følge. Det er jo netop også
hvad skilte på museum skal kunne, særligt når man træder ind på ukendt territorium.
Generelt er der ikke mange forklarende skilte på museet, men gæsterne var optimistiske
og glade for den nye viden de kunne tilegne sig. Nogle af gæsterne var dog stadig i tvivl
om, om de måtte gå ind i haven, eller røre ved planterne. Vi mener derfor at haven mangler
en ”brugsanvisning”, hvor gæsten inden de træder ind i haven, kan blive introduceret til
hvordan de her må opføre sig eks. her må i smage på planterne, her må i ligge græsset
osv. Skiltet skal placeres i begyndelsen af haven med indførende historisk tekst om haven
man nu træder ind i, som skal henvende sig i højere grad til fordybelse og læring. I bunden
af skiltet, i børnehøjde, skal børneformidlingen introduceres hvor sansen indgår og derfor
også ”brugsanvisningen”. I Vinkelgårdens have, som har fået tildelt synssansen vil vi
invitere til at nyde en stille gå tur, sætte sig og betragte haven og alle dens indtryk. For
børnene vil synssansen blive brugt i sproget også, eks. ”Har du set kålen? Mon du kan
den”, på den måde invitere vi også børnene til at bruge synssansen. Introskiltet skal også
fungere som blikfang for gæsten, så de ikke misser haven. Samtidig giver et introskilt en
særlig betydning på et museum, for det viser gæsten at her sker der formidling og her kan
vi lære noget. På den måde omformes haven til et udstillingsrum.
Da haven har fået tildelt synssansen, bliver det æstetiske og det synlige sat i
højsæde. Vi ønsker derfor at skabe nogle virkningsfulde visuelle rum i haven som
formidler historien.
Først og fremmest, hegn. Vi har historisk belæg for risgærde, derfor skal hele
gårdens tilgængelige areal indhegnes og igen indhegnes i de forskellige funktioner. Da
museet ikke har plads til at gøre størrelsesforholdene realistiske, og mangel på materialer
til hegn, kan det være at hegnet kun skal sættes rundt om gården område. Hegnet skal
kunne lede gæsten fra huset og om haven, med strategisk placerede låger. For gæstens
skyld skal der være flere ud- og indgange, så haven også bliver overskuelig i den forstand
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at man ikke føler sig fanget. Hegnet vil skabe et stærkt visuelt indtryk og særligt en port
og låger vi hjælper med dette indtryk.
Vi mener at disse tre haver kan bruges som vejledende guider til udformning af
vinkelgårdens have.

Møllehaven fra Odense,

En have uden for byen i Odense,
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Muligvis en møllers have, fra Stade, Tyskland.
Haverne indeholder pryd- og urtebed, kålgård og enten få frugttræer, en hel abildgård
eller ingen frugttræer. Pryd- og urtebedet skal rykkes frem i begyndelsen af, dette har vi
historisk belæg for samtidig med at skabe blikfang for gæsten. Vi ønsker at gæsten skal
have lyst til at gå videre om i haven. Blikfanget er derfor først hegn, port/låge skilt, prydog urtehave. Dernæst kommer kålgården og få frugttræer.
Dertil kommer at en møller også har været et skridt længere oppe i hierakiet end en
almen fæstebonde. Mølleren har ikke været lige så langt op som herredsfogeden, men en
møllers have bærer sandsynligvis præg af at have lidt ekstra penge, hvilket vi har defineret
at herredsfogedens også har gjort.
Vi ønsker at vise Vinkelgårdens pryd- og urtehave som et skil mellem de to
forskellige havekunst arter. Derfor vælger vi ikke at mene at vinkelgårdens have skal
udformes efter middelalderens klosterprincipper, men i stedet for skal inspireres af
renæssancens nye stil. Vi mener at pryd- og urtehaven skal formes som billede 2
illustrerer, i trekanter. For at illustrerer brydningen mellem de to havekunster, vil vi, som
billede 2 viser, placere en prydplante eller et mindre prydtræ i midten. Da dette er
middelalderens klosterhavers æstetik. Samtidig mener vi at pryd- og urtehaven skal
udformes i buksbom, da dette var kutyme i middelalderens haver og blev ført videre til
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renæssancen. Da Hjerl Hede skal forholde sig til arbejdstimer og arbejdskraft, mener vi
at bedene skal plantes til i urter og/eller bunddække, for at spare på arbejdstimer. Fokusset
i haven skal være i helhedsindtrykket, og helhedsindtrykket men vi bedst dannes ved at
holde stier rene, kanterne skarpe og hegnene flotte. For at gæsterne nemmere skal kunne
til gå haven, bliver det vigtigt at fører tydelige stier og holde dem rene. Vi kan hverken
bekræfte eller afkræfte stier i fortidens haver, men for gæstens skyld må de
implementeres. Stierne fungerer som en guide rundt i haven og indikator for at man gerne
må gå her.
Visuelt er opstammede ærter meget iøjnefaldende, og fra tidligere afsnit har vi
vurderet at der en mulighed for at man har haft få stående i haven. Vi vælger derfor at
Vinkelgårdens kålgård skal indeholde en række opstammede ærter. Da pladsen er
sparsom på det område kålgården skal ligge, må den snævres gevaldigt ind. Planterne,
både pryd og afgrøder, skal udvælges efter princippet om genkendelse og noget nyt.
Gæsterne kunne relatere til haven gennem afgrøder og planter, som gulerødder og kål, da
det stadig er en almindelig spise.
I forbindelse med Hjerl Hedes øgede fokus på det førnævnte ”leg og lær” segment,
har de valgt at hver af deres haver har fået tildelt en af vores 7 sanser. Vinkelgården har
fået tildelt synssansen. Dette tiltag er specielt henvendt til børn, da man ved at aktivering
af sanserne, og aktiv udforskning af verden omkring dem spiller en vigtig rolle for barnets
personlige udvikling.
For at sætte sanserne i fokus vil vi gerne implementere de små guides via skilte igen,
da det var en succes sidste sommer. Fordi Vinkelgårdens have ligger bagved huset, hvad
jo er historisk autentisk, er der ekstra meget brug for skilte, da gæster nemt kan komme
til at misse at den er der. Det skal gøres mere tydeligt at de gerne må gå ind i haverne for
at komme helt tæt på, og både dufte og røre.
For at tale mere direkte til børn og barnlige sjæle skal der laves små skilte hvor
planterne ”taler” til gæsten. Det kan for eksempel være rødbeden som siger ”Bonden
elsker mig, for jeg er sund og frisk hele vinteren!” eller hegnet som siger ”Jeg er sej og
vigtig, for jeg holder geden væk fra kålbedet”. Det er en simpel og ligetil måde at fortælle
børn hvorfor de enkelte ting i haven er vigtige.
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For at give fordybelse og læring en god oplevelse i haven, skal der også være skilte
henvendt mod det voksne publikum. Her skal teksterne bærer mere præg af specialviden
frem for generisk viden.

Museumshaven til slut
Ciceros kommunikations pentagram er et godt udgangspunkt for at finde
forbindelserne mellem de mange led som optræder i formidlingen af en
museumsudstilling.
Haven er en special case fordi den netop er levende, og ikke kan gemmes. Man kan
derfor kun lære om haverne i kilderne, da de historiske haver som er tilbage, stadig har
været underlagt de mange tider forandringer.
Når man vil rekonstruere eller genskabe en historisk have, er Jane Schul’s tre punkts
fremgangsmetode: Det historiske, det mulige og gæsten, en fordelagtig arbejdsmetode i
formidlingen af haver. På denne måde kan vi være sikre på at alle led i formidlingen er
dækket: det historiske grundlag, museets muligheder og begrænsninger og gæsten som
skal bruge haven.
Havens omstændighed sætter det historiske grundlag for haven, og viser hvad der
bør være. Ud fra det kan man da finde ud af hvad der så er muligt og hvad gæsten ønsker.
Alle forbindelserne i udstillingen skal føres sammen for at haven kan blive det gode
udstillingsrum som vi mener det kan.
Ved

at

bruge visuelle pejlemærker

kan

man

hjælpe gæsten

gennem

udstillingsrummet, hvilket er vigtigt i et anderledes udstillingsrum. Det er Hjerl Hede per
automatik, da det ofte fungerer mere som en park, end et traditionelt museum. Der er
ingen bestemt rute, eller ting du absolut skal komme hen til. Derfor skal de forskellige
”poster” konkurrere mere om gæsternes opmærksomhed.
Gennem analysen belyste vi hvordan man ved at kigge på mange forskellige slags
kilder, nye kilder og på tværs af fagfelter, kan brede vores viden om 1600-tallets
bondehaver ud. Analysen viste at bondehaven ikke har været så ussel, som den tidligere
har haft ry for. 1600-tallets bondehaver har været store, med produktion og nytteværdi
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som første prioritet. Pryd, æstetetik og stand som anden prioritet. Dette bør være en del
af historien i haven, for at gæsten rigtigt skal kunne forstå fortiden. For at gæsten skal
kunne forstå fortiden må vi også skabe forbindelserne til fortiden. Det gør vi gennem
genkendelse i planter og skiltene som taler i ”jeg” person.
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