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Fabrikation af Vejmaterialer — Macadamarbejder

Asfaltudlægning — Service

Fabrikker i: Herlev, Telf. 942022

Frederikssund, Telf. 303

Odense, Telf. 683

Vejen, Telf. 1

Kolding, Telf. 2755

Hobro, Telf. 588

Vejle, Telf. 3106

Brejning, pr. Spjald, Telf. Spjald 127

Vorbasse, Telf. 123

Vildsund, Telf. Sundby Mors 75

Oddesund, Telf. Uglev 76

Hjallerup, Telf. 222

Københavns Vejmaterialefabrlk AIS Dansk Vejmaferlale(abrlk AIS

Herlev Frederikssund

Fyns Vejmateriatefabrik AIS
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RIMAS
Tromler

som med 1400 kg egenvægt er en let

tromle, har en komprimeringsevne sva

rende ti) en normal 10 tons tromle.

RIMAS VIBRATIONSTROMLE

er særdeles velegnet til jordkompri

mering, til anlæg at cykle- og gangstier

at cementstabiliseret jord, og den bli

ver foretrukket ved alle lettere tromle

arbejder, f. eks. fromling at skoleplad

ser og ved reparationsarbejder. Trom

len kan anvendes m. eller u. vibrafion.

Broch.rer for alle typer

RIM A S - tromler

sendes på forlangende.

RINGSTED JERNSTØBERI & MASKINFABRIK A/S

TELEFON RINGSTED 1848

RIMAS VIBRATIONSTROMLE
SPECIFIKATIONER

TYPE VT 14,
Tromlens egenvægt 1400 kg

Komprimeringsevne m. vibration 8-10

Lufikafef ben,inmofor 14 HK

Vibrationsfrekvons 3200

Kerehastigheder frem og bak
1. gear 1.8 km/t.
2. gear 3,0 krn/t.

Valset ryk: Vibrationsvaise u. vibration 11,2 kg/om
m. - 60 kg/om

Styrevalse 7,2 kg/cm

Totallængde 235 cm

bredde 100
højde 155 «

Vibrationsvalse: diameter 75
- bredde 80

Styrevalse: diameter 60
bredde 70

Centerafstaed 155
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Tællende og talende stene ved vej og sti
Af havearkitekt Johannes Th olie. DK 625.745.6

Artiklens lste del stod i DV. 1954 s. 125—36, 2den i 1956 s. 211—24 og 3die 1957 s. 1—8.

IV. Stengærder, mure og stenter
Langs veje og stier løber enten det

frie land, den frie strand, skove og
bebyggelser, eller: hegnene. Da disse
sidste er ejendomsrettens manifestation
såvel overfor andre ejere som overfor
myndigheder, standser vejene ofte ved
hegnene og bøjer af eller forsøger at få
forholdene tilpasset vej enes krav, kår
og funktion.

Af hegnene er hække og andre plant
finger de levende, mens stakitter, tråd-
væv, mure og pigtråd og endnu flere
er de døde hegn. Indebærende stærke
motiver af begge disse 2 kategorier af
hegn langs vejene står de typer, som er
sat forrest over disse linjer: stengær
derne med hvad dertil hører. De er
ganske vist hovedsagelig bygget af døde
materialer (stenene), men de er dog
gjort levende af en særlig flora og fau
na, som har fundet næring af og ved
stengærderne. Alene dette gør dem til
et ganske særligt motiv i det danske
kulturlandskab, og alene derfor må de
også ses under et ganske særligt syns
punkt.

Men stengærderne er nu blevet et
meget aktuelt problem. De er faktisk
kommet i en akut situation, både fordi
der er bud efter let tilgængeligt og no
genlunde billigt materiale til armerings
eller sikringsarbejder, og fordi man har
fundet ud af, at det er lettere at manøv
rere og arbejde med de moderne og
motoriserede markredskaber, når disse
får ,,albuerum”, og når der ikke er no
gen skillende markgærder, som hindrer
dem i deres frie kraftudfoldelse. Derfor
ryger der nu kilometer efter kilometer

i lastbilerne, men tænker man nu
mon slet ikke for alvor på, at der selv
om der kan inkasseres nogen mammon
mon ved dette salg af gærder, så be
virker deres bortfjerning dog også ska
de ved forringelse af microklimaet og
ved at der bliver et brud i det biolo
giske system for opretholdelse af visse
avgrøder samt en forringelse af land
skabets æstetiske værdier, derunder og
så dets rekreative?

Det må under alle omstændigheder
være et led i arbejdet med landskabs

11

I
Fig. 1. Stengærdet smyger sig fint langs vej-
siden og danner en fin indramning om den.

Astrup, Sydfyn.
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piejen at søge dette urimelige forhold
stoppet, og da det nok især er til sik
ringsarbejder imod havet, at stenene i
disse år føres udenvælts (kanalarbejde
ved Kiel), ligger det meget nær at hen
vise til, at der dog også er noget, som
hedder søsten. Og når man kan bruge
søsten til dige- og molearbejder ved den
nye Storebæltsoverfart, så må man nok
også kunne bruge dem ved den syd
ligere del af Østersøen. Om at skade
livet under vandfladen er der nok ikke
tale, selvom man fisker søsten, ligesom
vore egne kysters sikring ikke generes
deraf, når opsamlingen blot sker i pas
sende avstand fra disse. Det er da også
værd at erindre, at når det har været
drøftet at bygge lange moler til vor
nordlige havn i Hirtshals, har man
ganske enkelt tænkt sig at bruge et
norsk fjeld hertil, — og nordmændene
har rigeligt af fjelde at tage af. Så
hvorfor lader egentlig store lodsejere
sig okonomisk friste over evne og ofrer
de dejlige stengærder?

Stengærderne har iøvrigt før været
ude for attentater efter at deres antal
op imod vort århundrede havde nået
sit maximum. Det var især i begyndel
sen af l900erne, at stenindustrien og
vej bygningsentreprenorer så den unæg
telig nærliggende mulighed til at for-
skaffe sig sten til vejbyggeriet blot ved
at tage stenene, der stod langs vejene,
og putte dem i stenknusemaskinerne.
Denne situation varede en rum tid, ja
alt for længe, og der gik nok også
nogle oldtidshoje med i løbet. Nu er
dette dog i nogen grad bremset, og
stengærderne har i hvert fald fået mu
lighed for at blive fredet gennem deres
optagelse i naturfredningsloven af 1937.

vIen når de nu atter er i søgelyset,
turde det være på sin plads også på
dette sted at give dem en vurdering
ud fra andet standpunkt end det pro
saisk-materielle, og det ligger nær i

denne artikelserie at forsøge at lade
stengærderne tale deres alvorlige tor-
tids tale om slægters indsats, historien
om skiftende agerdyrknings- og bosæt
ningspraxis og om nutidig placering i
det landskabsbillede og landskabsmiljø,
som vi har kært og har indrettet os i.
For i dette indgår de virkelig som vær
difulde og uundværlige aspekter. Går
de til, må også andet gå tilgrunde. —

Stengærder og stendiger er mange
lunde, langt fler end de fleste læ
sere vel tænker sig, og de har forskelligt
udseende og forskellige funktionsopga
ver, om de er bygget til at hegne de
viede kirkegårde eller frie landbrugs-
jorder, skove og haver, ligesom bl. a.
de lokale stenarter vil præge dem og
give dem hver sin tone af hjemstavns
kolorit, sådan som det er antydet i
Dansk Vejtidsskrift 1957, s. 1—8, at
stenarter og stentyper er placeret i
landskabet.

Vi vil derfor i det følgende betragte
dem i den historiske og hidtidige sam
menhæng med landskabet og tager der
for de ældste typer først.

Kirkegårdenes gærder.

Der kan neppe være tvivl om, at
kirkegårdenes stendiger er den ældste
kategori, og rent umiddelbart vil vel
de fleste med en smule fornemmelse
for spørgsmålet forstå, at det må være
sådan. Mens oldtidsbopladser er for
svundne, har vi bevaret såvel nogle
oldtidshojc som andre viede områder,
der fra hedenskabets tid er overgået til
en funktion for den kristne Gud, f. ex.
Jelling m. fl. Sådan som oldtidshøjene
som regel var lagt på de højeste steder
i landskabet, sådan har også viet ligget
højt og frit, og fra viet er samme place
ring blevet et ledemotiv, når kirkerne
skulle rejses ud over landet. Denne be
liggenhed har formentlig været dikte
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ret både af hensynet til, at det til den
Højeste indviede område skulle virke
både repræsentativt og storladent i om
givelserne, og fordi der herfra var godt
udsyn, så man itide kunne opdage in
den- og udenrigs fjender, — og af hen
synet til at der fra dette ophojede sted
var den største mulighed for at forsvarc
sig overfor samme. Kirker er sammen
med de omgivende områder mere og
mere tydeligt blevet til bastioner, og
disse bastioner måtte have deres bryst-
værn, ligesom man også måtte sikre sig,
at jorden ikke skred ud og blottede de

døde i gravene. De strategiske og de
korative hensyn parredes med det prak
tiske, at det var heldigt for at få ud
bytte fra markerne, om der på disse
var færrest mulige store sten, — og
derfor har man da bygget kirker af
kampesten fra stedet, og man har om-
gærdet det fredhellige område med di
ger i samme materiale.

Tydeligst og kraftigst er disse kirke
gårdsgærder derfor blevet på de steder,
hvor sten har været særligt nær for
hånden (f. ex. Bornholm), og hvor der
har været hyppige stridigheder og kam
pe, er kirkegårdens form undertiden
blevet den for klassisk forsvarsstilling
karakteristiske: rund eller cirkulær
(Bornholm, Ærø).

Men man har jo da også skullet
hegne kirkegårdene imod datidens los-
gående svin og kreaturer samt hunde
og vilde dyr, der kunne give ufred og
ligefrem kunne finde på at rode op i
jorden, hvad der ikke var så heldigt
for kirkegårdens funktion som de dø
des sidste jordiske bolig. Fra middel
alderen og videre frem vidner talrige
forhold om, at kirkegårdene har været
hegnede med stengærder, — ikke altid
helt i orden og ikke altid effektive
(hvad f. ex. visitatsbogerne tit beretter

Fig. 3. Stendiget følger ter
rainet, og de døde materia
ler er blevet levende af ve
getationen, et malerisk skue
af pastoral virkning. Næs
borg nær Limfjorden.

Fig. 2. Den højtliggende kirke med stengærdet
omkring kirkegården danner en bastion i land

skabet. Boddum, Thy.
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om), men digerne var der dog. Som et
ganske specielt exempel kan det anfo.
res, at det ifølge kongelig ordre (27/3
1635) blev bestemt, at kongehojene
ved Jelling, der var omgærdet med ris-
hegn, skulle hegnes med stengærder, og
bønderne beordredes i arbejde dermed.

De gamle kirkegårdsdiger har som
oftest ‘æret sat som tvesidede kampe
stensgærder med en kerne af jord og
(eller) mindre sten, og de har ofte
været bygget med en færdighed og ak
kuratesse, der har givet dem mulighed
for at kunne stå i århundreder, og de
har til vore dage kunnet vække beun
dring (se senere i artiklen). Når de har
skullet flyttes ud, har de åbenbaret
deres indre, og her har man ofte kun
net finde gamle kværristen og knuse-
sten, muligvis henlagt i bestemt øjemed
(rituelt). Eftersom begravelserne gen
nem generationer har forøget jordsmon
net indenfor hegnene, er den bageste
side ofte blevet tildækket, undertiden
endog så højt, at jordsmonnet næsten
har nået toppen af gærdet, og det er
kommet til at se ud somom det var
eensidet. Også en naturlig stejlhed i de

Fig. 4. Nærgående planering har undermineret
det højtstående stengærde og forårsaget ud
skridning, som ikke er bragt i orden. Hylle

bjerg, Jylland.

nære omgivelser af kirkegården, mulig
vis endog et naturligt spring i terrainet
har kunnet fremkalde indtrykket af, at
gærdet har været eensidet.

Omvendt har tilflyvning af sand og
jord ved sand- og jordfygninger tillige
med erosionen vitterligt ofte kunnet
forøge gærdets højde ved lag på lag
over hinanden, og i disse har vegeta
tionen yderligere forstærket højden.
Når nærgående jorddyrkning har væ
ret praktiseret ind over kirkegårdens
,,fortov” (der modsvarer vejvæsenets
,,vej alen”) og dèr har forårsaget pløj
ning bort fra diget, har kirkegårdens
dige ofte kunnet få yderligere rejsning.
Men ved denne jorddyrkning eller ar
bejdet med forbiførende veje er der
også av og til skabt undermineringer,
ja endog udskridning af sten (fig. 4),
om der ikke itide er sørget for ny sik
ring. Og hvor en sådan har været ud
ført under hensyn til de krav, moderne
vejbygning stiller, er der desværre her
og der fremkommet temmelig brutale
løsninger (fig. 5), hvad der må bekla
ges og hvad man må håbe fremtiden
forskåner os for flere af.

Kirkegårdenes gærder har været av
brudt ved indgange, der skulle kunne

Fig. 5. Vejreguleringer har givet uheldig op
gang og (endnu værre) meget hårde beton-
mure foran en fin gammel kirkegårdsmur.

Vestsjælland.
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Fig. 6. Svære, gamle stetter
ved indgangen gennem
kampestensdige. Ny Sogn,
Holmsland.

benyttes af mennesker, men som skulle
forhindre, at større dyr trængte ind.
Ved disse indgange er opstået de man
ge, smukke piller, som jyderne kalder
stetter, hvad der er en omskrivning af
ordet stente, som betegnede det led, der
netop forhindrede dyr i at trænge ind
(se senere under markernes hegn), men
ved kirkegårdene anbragte man for
trinsvis jernriste, hvori dyrene fik deres
klove i klemme, så de forhindredes i at
gå ind på kirkegårdene. Sådanne jern
riste benævnes kirkeriste og findes nu
og da, men ude af funktion på grund
af tilsanding o. 1. (fig. 7). Navnet lever
bl. a. i gadebetegnelse i Æroskobing.

Fra til en begyndelse at have været
en nødvendighed blev opsætning af
kirkegårdsgærderne en tradition og si
den hen en pligt, som bønderne skulle
udføre. De fik hver for sig deres del
anvist at opsætte og vedligeholde
(1746), og siden gik det over på kirke
tiendeejerne for efter lovgivningen af
1922 at komme under menigheds
rådene.

Traditionen med stengærder af fuld-
runde marksten har været brudt sine
steder, f. ex. arvede vi fra tyskertiden
nogle sonderjydske kampestensgærder
af kløvede kampesten med klovsiden

udad, og undertiden har de her end
og været lagt sirligt i vandrette lag
(fig. 8).

I kirkegårdslovgivningens bestem
melser om hegning har gærderne af
natursten haft en forsterangsstilling,
mens mure af klovede sten nok har
kunnet tillades (skrivelse 11/71878 og
22/11 1893 m. fi.) om nye kirkegårde
tillige med andre hegningsarter, som
her ikke skal angives. At man ikke har
måttet erstatte kampestensgærder med
ståltrådshegn (14/10 1909) eller andre
hegn er senere fastsat i lovgivningen.
Også i den kongelige anordning om

Fig. 7. Bevaret kirkerist til forhindring af at
hunde, får, svin m. m. kommer på kirkegår
den. Det nuværende gruslag forhindrer dog

den rette funktion. Ude Sundby, Sjælland.
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Fig. 8. Sønderjysk type på kampestensgærde
med klcsvede Sten i vandrette lag.

Dybbøl.

kirkegårde af 1927 nævnes stengærder
som det første hegn, og om bevaringen
af existerende (gamle) stengærder siger
den sidst udstedte kongelige anordning
(1953) i sin prgf. 2, at ,,Eksisterende
stengærder og mure omkring kirkegårde
må ikke nedbrydes, flyttes eller erstat
tes med andet materiale uden ministe
riets samtykke”, og i prgf. 12 hedder
det, at ved kirkegårdsudvidelser skal
,,de gamle diger og hegnsmure sæd
vanligvis bevares og kun forsynes med
de nødvendige gennemgange”. Således
har altså kirkegårdsdigerne nogle fred
ningsbestenzmelser, der savnes for an
dre stengærder (se senere), og i de
senere års praxis er disse kirkegårds
fredninger håndhævdet ret strengt i

forståelse med de kongelige bygnings
inspektørers og Nationalmuseets ind
stilling til spørgsmålet.

Af hensyn til spørgsmålet om erstat
ning og bekostning, f. ex. ved absolut
tvingende vejudvidelser ø. I., kan næ’
nes, at den kgl. anordning i sin prgf. 12
siger, at hegnet må være forsvarligt og
passende til stedets karakter, samt at
det må danne tilstrækkeligt værn mod
løsgående kreaturer, hunde eller andre
dyr, og man har yderligere under hen
visning til dagældende hegnslov (5/8
1933) sagt, at stengærder, som var 9
kvarter høje såvel enkelte som dobbelt
skulle agtes som lovligt hegn.

På grund af stenmangel eller fordi
disse kan være kommet op i en for stor

Fig. 9. Opmuret kampestensgærde med til
bageliggende fuger og teglstensavdækning.

Stenløse, Sjælland.

Fig. 10. Tvesidet kampe
stensgærde opført i 1940-
erne. Ubberud, Nordfyn.
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pris, har man ofte i dette århundrede
ved kirkegårdsudvidelser brugt at sætte
stendigerne eensidede med stene udad
imod naboer og veje og med indven
dig jordskråninger, ligesom man dels
for stabilitetens skyld, dels af hensyn til
mindskelse af chancen for rotteplagen
har støbt stene sammen, men det reg
nes ikke for så godt, om stobningen ses
forfra, medmindre det tydeligt bliver
som en mur med avdækning osv., at
hegnet opføres (fig. 9). At også kirke
gårdsmure af mange slags iøvrigt har
tradition, er enhver af dette blads læ
sere bekendt, og at disse ligefrem kan
vise sig som fæstningsmure med skyde-
skår fremgår bl. a. af hosstående bil
lede fra en højtliggende, sjællandsk
kirkegård (Kundby, fig. 11).

Der skabes i vore dage mange nye
stengærder om kirkegårdsudvidelser og
nye kirkegårde, og personligt må jeg
tegne mig for etablering (subs. retable
ring) af i det mindste langt over et
halvt hundrede kilometer een- eller tve
sidede stengærder. Men jeg må erken
de, at det kan være overordentlig svært
at finde gode gærdebyggere og derfor
også vanskeligt at få dem bygget ligeså
fint som de gamle gjorde det, — hertil
kræves foruden den dygtige stenbygger
både en detailleret beskrivelse og et
effektivt tilsyn (fig. 10).

I tider, hvor man agede eller red til
kirke, har man haft brug for at kunne
tøjle hestene, og derfor har man ind-
hugget (indmuret) jernringe i sten
gærdernes største sten, noget der stadig
ses mange steder, f. ex. på Bornholm.
Når man i vor tid må anbringe cykle-
stativer ved gamle stengærder, ser disse
ud som rene fejltagelser og virker som
anakronismer. Bedre går det at ind
sætte min desten eller indfoje indskrifter
i existerende store sten i gærdet, selvom
det iøvrigt slet ikke altid er så godt
(fig. 12). Årstallet for deres rejsning

£.—
Fig. 11. Romansk kirkegårdsmur med flad-
buede bindinger og korsformede skydeskår.

Kundby, Vestsjælland.

er ud imod alfarvej i de senere år ind-
hugget i stengærder, f. ex. i Vejrum
bro, og i et murstykke, f. cx. i Bov.

De gamle kirkegårdsdiger har fået
deres patina, forskelligt fra markernes
og fra skovenes, — og de har deres el
skere, der ikke bliver trætte af at hylde
dem i lovsang. En af disse er professor
Steen Eiler Rasmussen, som i sin bog
,,I Danmarks Have” (1941) siger føl
gende:

,,Hvor mange fornemmer nu, hvor
vigtigt Gærdet, Kirkegaardsdiget er?
De Gamle har gjort det, det var Græn
sen mellem indviet og uindviet Jord,
mellem de dodes og de levendes Om
raade. Ofte er saadan et Dige et Mo
nument af stor Ælde og Skønhed. Det
er bare alt for selvfølgeligt til, at nogen

Fig. 12. I stengærdet er indføjet en 5. maj
sten. Narre Asmindrup, Sjælland.
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lægger Mærke til hvor smukt det er.
Hvis der skal bygges et nyt, er det ikke
til at faa det pænt, uden at der er en
Mand med Smag, der fører omhygge
ligt Tilsyn med i\rbejdet. De Gamle,
der i deres Hjertes Uskyld byggede Di
gerne, maa, akkurat som Børn paa en
Strand, have kærtegnet hver Sten. Den
samme primitive Sans for Tingene fin
der man i vore Dage hos Kunstnerne.
Men hvorfor har jævne Mennesker den
ikke mere? De, der byggede Stendiger
ne, har forstået, at selv om man be
nyttede en ubearbejdet Natursten, var
det alligevel ikke ligegyldigt, hvordan
man satte dem sammen. Nu sætter man
Stendiger op af store og smaa Sten mel
lem hinanden, runde Sten og klovede
— nogle paa Højden og nogle paa
Bredden. Det ligner en Losseplads.
Man kan blive helt reaktionær, naar
man ser et gammelt Kirkegaardsdige,
smukt groet til gennem Aarene og fint
placeret i Landskabet, saadan som det
kryber op over Bakken og indhegner
Kirkens Omraade

Lad os tilføje, at ofte har de gamle

kirkegårdsdiger været så brede, at de
har kunnet bruges til at spadsere på,
— højt og frit som man har kunnet
færdes deroppe med vid udsigt fra bak
ken over de omliggende landskaber og
bebyggelser, og stenter eller småtrap
per førte derop, — ja ved en udvidelse
i nitten-fyrrerne af en sådan kirkegård
(Næsborg ved Limfjorden) krævedes
det, at de retablerede og udvidede sten
gærder stadig skulle kunne benyttes så
dan i trafikens tjeneste, — og man var
villig til at bevilge de fornødne midler
dertil (fig. 13).

Kirkegårdsdigernes flora er afhæn
gig af i hvor høj grad kirkegården er
kultiveret og hvor intenst den er belagt,
ligesom naboforholdene til gærdet og
det langs dette løbende fortov (som til
hører kirkegården) er medbestemmen
de. Ældre tiders beretninger om mange
selvsåede ask, hyld, røn og tjørn gen
findes nu kun sjældent og da kun, hvor
der er rigeligt plads, mens der af urter
som martsvioler, tordenskræpper, dor
thealiljer m. m. nok kan findes relikter
fra ældgammel havedyrkning hos præ
sterne eller deres forgængere, munkene.
Også vedbend og vinca kan sammen
med sankthansurter og stenurter eller
sæberuter, mos og lav og endnu mere
på stenene karakterisere gærderne, —

alt efter deres beliggenhed i landets
forskellige egne. Dyre verdenen rummer
desværre undertiden rotter, men sikre
beboere er snoge og firben, der kom
mer frem i solen, ligesom gærdesmutter
og humlebier er her, som de også er
der i andre stengærder.

Selvfølgelig må der være knyttet
sagn til kirkegårdsdigerne eller til en
kelte sten i disse. Det er navnlig sten-
kast af kæmper, der berettes om, og
Thorkild Gravlund har i Skelstene
(1923) bl. a. fortalt, at kæmperne
havde ganske særligt held med at kyle
sten i kirkediger og kirkemure fra Ribe

Fig. 13. Trappeformet stente forer op til det
brede kirkegårdsdiges krone, hvor man ynder

at spadsere. Næsborg ved Limfjorden.
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til Tønder. Her sidder kæmpesten med
fingermærker i Farup og Ballum og
uden fingermærker i Skørbæk og Dø
strup. I Fol ligger der en sådan sten
(kastet af kæmper) udenfor diget, i
Daler sidder den i selve kirkemuren.
Om en kæmpesten i kirkegårdsdiget i
Rødding (Salling) siges det, at den
vender sig, når den lugter varmt brod.

Markernes gærder.

At der gennem de årtusinder, hvor
jorden har været benyttet til agerbrug,
har været afsamlet sten for overhove
det at gøre jordbrug muligt, er klart,
og denne afsamling har i hvert fald
gjort kultiveringsarbejderne lettere. Så
danne stensamlinger fra oldtiden og
fra middelalderen har man mange ste
der kunnet konstatere i markernes
ydersider og i skovene, ja disse sid
ste er sine steder netop opvoxet ved
selvsåning i stensamlingerne, hvor intet
kunne dyrkes. Samlinger af sten på
håndstorrelse og derover har kunnet
danne både skel og volde, men middel
alderens hegn var dog i hovedsagen
stavre, hvortil anvendtes ris og staver
fra skovene. Stengærder i vor forstand
af diger var det ikke. Disse kom først
senere, og deres fremkomst skyldtes ikke
trangen til at få agrene renset, men
frygten for, at skovene helt skulle blive
lagt ode ved den brugte metode for
gærdsling.

Det var en kongelig befaling af 28/7
1562, der indledte stengærdernes æra
på markerne, og da det var til bønder
ne i Københavns, Krogens og Abrams
torps lener, at befalingen udgik, var
det altså i Nordsjælland, at vuggen for
markernes stendiger stod, ikke un
derligt, at de her har kunnet udvikle
sig til at blive de skønneste motiver i
landskabet. —

I befalingen hed det, at da der gær
dedes meget i disse len, så at skovene

stod i fare for at blive forhuggede, be
faledes det alle inden førstkommende
1. maj (1563) at sætte stengærder om
deres gårde, haver og vange, hvor der
var sten at få, og hvor dette ikke var
tilfældet, skulle de opkaste diger og
grøfter med pilestaver omkring. Ideen
med at opsætte stengærder toges op
også andre steder, især ved kongens
godser (f. ex. Antvorskov og Skander
borg), og kravene om at skåne skovene
uddybedes yderligere for hele Sjælland
(1/9 1623), da det pålagdes lensmæn
dene dèr overhovedet ikke at lade bøn
derne få træ af kronens skove til gær-
der, og de skulle i stedet tilholde
bønderne at ,,omlukke og inddige med
Sten og Jord”. Og da det i Københavns
len ikke gik hurtigt nok, blev det (2/4
1627) nøje fastsat, hvormeget hver
bonde hvert år skulle opsætte, ligesom

Fig. 14. Tvesidet markdige omkring herre
gårdsjorder. Astrup, Sydfyn.
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det (6/5 1697) pålagdes by-, herreds-
og birkefogderne at pante de bønder,
som var efterladende. Dette var altså
i hoveriets tid, hvor bønderne uden
synderlig glæde og uden større forstå
else af arbejdets betydning sled i det.
Nogle godsejere kunne dog nok finde
på at give visse lettelser, f. ex. på Sven
strup gods; mange steder udførtes der
kolossale opsætningsarbejder, f. ex. på
Jægerspris, hvor der i 760—62 opsattes
ikke mindre end 7000 favne stengær
der.

Disse tiders stengærder sattes som
hegn om landsbyernes jorder og kunne
ofte tillige blive sogneskel; de sattes
under jordfællesskabets agerdyrknings
former. Dette forhold ændredes kom
plet med fællesskabets ophør og ud
skiftningen af jorderne 1781 samt for-
ordningen om hegn af 29/10 1794,
hvorefter det blev de enkelte, udskif
tede jordlodders besiddere, som selv
skulle hegne deres lodder, — og også
gjorde det. Markerne blev nu virkelig
ryddede, og i de dage satte (som Hugo
!vlatthiessen 1942 sagde det) ,,den fri
gjorte Bonde sig i Stengærdernes
Mængde et i Sandhed kyklopisk Monu
ment”, hvor alle tidligere bestræbelser
,,blegner. . . helt i Sammenligning med
det Rydnings- og Hegningsværk, Ud
skiftningen satte i Scene”, og ,,Sten
digerne rykkede saaledes i lange Kolon
ner ud over Landet. De fulgte med
deres Tyngde trofast Terrainbølgerne
og vedkendte sig Samhørigheden med
Jorden paa en egen tilforladelig Maa-
de. Et nyt Skønhedstræk blev med dem
føjet ind i det danske Landskab. .

Som exempel på, hvad der nu ud
rettedes, kan anføres, at Ejeren af
Knabstrup (1804) kunne konstatere,
at der da var sat en strækning af 3
mil dobbelte stengærder, Løvenborg
gods havde sat 4 mii, Holstenshus 3
og i Frederiksborg og Kronborg amter

sattes (1784—89) ikke mindre end 14
mil stengærder. Det var altså navnlig
på de store godser at man til en be
gyndelse tog fat, men der kom hurtigt
en tid, da småfolk kunne være med,
især takket være den frivillige støtte,
der blev iværksat.

Det var landhusholdningsselskabet,
der fra 1778 og videre frem satte ind
med præmier, som dels bestod af me
daljer, dels af kontante beløb, der ofte
var særdeles velkomne. Desuden ud
sendte samme selskab ved århundred
skiftet hele 2 skrifter om indhegninger,
nemlig et af inspektør Pr. W. Trojel
(1784) og et af generalinspektør Chr.
Fr. Schmidt (1800), og i begge disse
indledes der med anvisninger på op
sætning af stengærder, der var 1700-
tallets udkårne hegningsmåde, således
som de levende hegn er blevet det i det
efterfølgende og i vort århundrede.
Skildringerne giver anvisninger på både
ensidede og tvesidede med kærne eller
bagside af småsten eller jord og med
grøfter foran, og stengærderne anbe
fales som datidens solideste hegn, —

kun een skavank omtales, nemlig: rot
terne. Trojel opgiver for et dobbelt
stengærde en passende højde af 2’/2
alen med l¼—2 alen forneden og
‘/2—,4 alen foroven. For sætningen
af sådanne havde man førhen givet
48 skilling pr. favn, men forfatteren
havde nu fået dem sat for 24 skill. +
et beløb til fremskaffelse af stenene,
hvilket gav en samlet pris af 90—99
skill. pr. favn. Til sammenligning kan
også tjene, at en husmand på Holstens
hus i Sydfyn fik i mark for hver favn
dobbeltgærde, og deraf skulle han
lonne en håndlanger. Disse gærder
skulle holde 2 alen i bredden forneden,
i alen foroven og højden skulle være
ii kvarter.

I Sydfyn var der allerede før 1767
opsat mange tusind favne stengærder
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Fig. 15. Generalinspektor Chr. Fr. Schmidts

anvisning til rejsning af stengærder. 1800.

(siger Pontoppidan), og senere gik ar
bejdet især godt frem i denne landsdel,
så den med rette blev berommet for de
stengærder, som nu i 1950-erne er truet
eller allerede borte. Så stærkt og godt
gik det siden i det ganske land, at det
kgl. rentekammer under 4/10 1806
kunne udsende en bekendtgørelse om,
at man nu ikke mere behøvede lofter
om belønninger eller trusler om straf
for at sætte stengærder, så at disse be
stemmelser nu kunne ophæves. Det var
den frie bonde, som nu af egen fri
vilje og i egen interesse rejste gærderne
om sine egne jorder, han følte trang
til at hegne og hæge om det, der nu
var hans, en del af fædrelandets jord,
— og han gjorde det med moje og
besvær, men af et glad hjerte. Det er
som monumenter over denne tids flid
og ihærdighed, at stengærderne står på
vore dages marker og i vid udstrækning
bor forblive der.

For vejvæsenet betød udskiftningen
af fællesjorderne i tiden omkring 1800
en fuldstændig omvæltning, for de ud-
skiftede marker (som hegnedes) skulle
jo have adgang gennem markveje, og
i gærderne sattes led, stenter og lig
nende, — disse markledsforhold er dog
atter ændret efter loven af 21/6 1867.
Men efter loven af 10/10 1795 havde
det været lodsejerens sag at hegne imod
offentlig vej, og der var ingen gensidig-
hed i hegnspligten.

Ligesom kirkegårdsdigerne fik karak
ter af de sten, der fandtes på de lokale
marker (findestenene, jevnf. D. Vej
tidsskr. 1957 s. l—8), således fik også
markernes stendiger det, og de er der
for blevet forskellige fra egn til egn, —

anderledes når de er bygget af sand-
sten (som på Bornholm) eller flintesten
i Thy eller af grå marksten som i Syd
fyn, — og da de desuden har præg af
de enkelte gærdebyggeres særlige hån
delag og praxis, kom der let nuancer
i selvsamme digetyper indenfor samme
herred og egn. Hovedmotivet genfindes
dog i gråstensgærdet af de fuldrunde
marksten, — som oftest tvesidet, men
fra dette skiller især det såkaldte fal
sterske gærde sig ud. Det var et sten
gærde uden nogen jordvold, men tve
sidet, — det var opbygget af tre (eller
flere) lag sten, der var lagt løst ovenpå
hinanden, men dog var lagt således, at
stenene støttede hinanden, de store ne
derst og de mindre ovenpå, udvendigt
forsynet med grøfter. De kaldtes spot
tende for ,,kniblingsgærder”, fordi man
kunne se igennem dem, og man syntes
at de var usolide, men selvom det na
turligvis kunne hænde, at en eller an
den sten faldt ned, var dette jo let at
rette, og den hegnende nytte var åben-
bar klar ligesom hegnenes billighed,
hvorfor disse hegnstyper også blev ef
terlignet, f. ex. på Møn og Bornholm.
Lignende typer kendes iøvrigt også i
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Fig. 16. Den falsterske
stengærdetype uden
indvendig jordkerne, også
kaldet ,,kniblingsgærdet’.
Østre Skåne.

det østlige og stenrige Skåne og i Ble
kinge (fig. 16), men de er her hoved
sagelig opført af klovede sten.

Også i markernes gærder måtte der
skabes gennemgangsnzuligheder for
mennesker, men det skulle hindres, at
husdyrene brod igennem, og derfor
indrettedes der stænter (eller stenter)
i markgærderne. De var enten lavet af
sten eller planker, der dannede et eller
flere trin, ofte høje trin, som var tem
melig umagelige, men for dyrene altså
også vanskelige at benytte. Der kunne
være mange af disse stenter, f. ex. skal
Dreslette sogn i Vestfyn have haft mere
end 30 deraf. Nu er der kun få tilbage.
Den enkleste sten-stente var en flad
sten, der var stillet på højkant i gærde
åbningen, men denne ene sten kunne
også være suppleret ved sten, der til
hver side dannede lave fodtrin, som
lettede folk overgangen.

Stenterne er et intimt og karakteri
stisk motiv i hele gærdes-ordningen, og
de er ofte et stærkt vidnesbyrd og fører
en troværdig, stille tale om fortidigt,
ukompliceret og enkelt dagligliv hos en
agerdyrkende almue, hvor en almue
nu ikke mere findes. De er som natio

naldragterne, der ikke bæres, men som
alligevel er der og ligger på kistebun
den mellem lavendler og naftalin. Sten
terne står endnu i nogle få tal derude
til beskuelse for alle og enhver, som har
øjne at se med, og hvis sind er åbent
for deres stilfærdige tale. Måtte de
blive stående, at mange endnu kan
undres og glædes og forstå. —

Floraen i markernes stengærde, der
iøvrigt er berørt i artiklen om grøfte
flora m. m. i Dansk Vejtidsskrift 1948,
er ofte righoldig, og den kan rumme
farver i mange nuancer, især af hvidt,
gult og blåt. Den nu afdøde fine ken
der, overgartner Jens K. Jorgensen,
har engang med stor overbevisning
sagt, at ingen nok så smuk og velarran
geret stauderabat kan måle sig med
skønheden i de nordsjællandske mark
gærder, — og det må man nok kunne
skrive under på. Stenene gives en sæl
som marmorering af forskellige lav-
arter, der former specielle motiver fra
sten til sten, — mosserne kliner fugerne
til og skifter udseende sammen med
det skiftende vejrlig. En mængde blom
sterplanter slutter sig dertil med deres
særlige hahitus og farver, — der er de
særligt tørketålende stenurter, stenbræk,
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sankthansurter, sæbeurter, timian og
hårrig hogeurter, og der er alle de an
dre, som slutter op om og på gærdet
som blåhat, blåklokke og skånske hu
sarer, de gule regnfan, kællingetand,
gul fladbælg og stolte kongelys, de
hvide snerler og snerrer og alle dem,
der hænger ved tøjet, f. ex. burrer og
præstelus, der er syre og vejbred,
agermåne og rollike, og der er hyld og
syren, roser og tjørn og enkelte pile-
træer og mere endnu, afhængigt af, om
gærderne ligger i fuld sol eller skygge
og hvor tæt markredskaberne går dem,
samt hvilke væxtmuligheder gærdernes
jordkerne giver.

Til den dyreverden, som allerede
er omtalt foran, kommer der også
markmusene og pindsvinene, og så er
der humlebierne, som har deres store
betydning for befrugtningen af rod
kloveren. Denne plante betyder land
økonomisk noget ganske afgørende for
kvægbruget og desuden for frøavlen,
og den skal bruge bierne til befrugt
ningen. Og til dens landøkonomiske
betydning må man lægge dens repræ
sentative, — f. ex. er det rødkioveren
der sammen med bøgetræet repræsen
terer Danmark i den fredsha7ie, som er
indrettet for mange nationer i La Plata
i Argentina, og i 1957 er den i USA
foreslået tildelt en lignende post som
Danmarks nationalblomst, — uden
konkurrence med bøgetræet. Forstår
man ikke den landøkonomiske betyd
ning af rodkiøveren, kan man vel for
stå noget af dens anden betydning, der
altså er i forreste række. Måtte dette
medvirke til, at stengærdernes fauna
beholder noget af deres basis.

Af andre dyr i markernes stengærder
må iøvrigt nævnes stenpiggeren, og i
Sydfyn kan den lille kirkeugle lejlig
hedsvis også finde på at sætte bo, —

og så er der jo både agerhøns og fa

saner og harer, som ofte søger ly og læ
ved gærdernes fod.

Ja, læ. Mon nu virkelig de mange
lodsejere, som sælger deres stendiger,
har tænkt på den forringelse af afgrø
derne, der kan blive følgen af, at mar
kernes mikroklima uvægerligt ændres?
Var der ikke et varsel i så henseende,
da man så resultaterne af rydningen af
de mange levende hegn på Fyn, mens
man var ivrig efter at forøge deres an
tal og udstrækning i Jylland, — det er
et spørgsmål, som vi lader gå videre til
overvejelse. —

Og lad os så tilføje, at kan det mu
ligvis betragtes som en helt privat sag,
om lodsejerne lader bulidozerne rydde
hegnene inde på deres egne marker, så
at små agre kan slås sammen til større
(hvad vi dog ikke ubetinget kan aner
kende), så turde det dog være en sag
af stor offentlig interesse, om de beva
redes på områderne, der vender udad
imod offentligheden, derunder især
langs veje og foran udsigtslinjer, —

ganske som man har offentlig indsigt
med bebyggelserne på bestemte steder
(f. ex. facadesensur) måtte man have
ret til at øve indflydelse på, hvordan
enkelte ejere bærer sig ad med det land
skab, hvori vi alle er gæster. Landskabs
pleje er ikke en privat sag, men en sam
fundssag. —

Fig. 17. Nyere stengærdc af sandstcnsskaller.
Nexø.

97



Heldigvis er der meget påskonnelses
værdigt her og der tinglæst fredninger
på stengærder, og vi kan med Dan
marks Naturfredningsforening som kil
de oplyse at bl. a. følgende gærder siden
1932 er blevet erklæret fredet: på St.
Krusegård (matr. 43 a Bodilsker sogn),
langs byvejen ved Fogedgård (5 a i
Tisvilde), Østrupgård (2 m. fi., Kirke-
rup sogn), Hvedholm gods (Horne
land, Sydfyn), Sønderskov (19, Ribe
amt), Torstedslund have (Mors), Ge
singe (16 a, Bjerreby s., Svendborg
amt), 900 m langt gærde fra Magleby
kirkegård til klinternollerens bolig
(Klintholm, Mon), Astrup (matr. ha,
10 a og 15, Svendborg a. — jevnf. fig.
i og 14), Palsgård (Vejle a.), Vin
strup (37 b under Gyldenholm, Sorø
a.), Hojet-Væggerlose (5 a, Maribo
a.), Humble sognevej (Langeland),
Estrup hovedgård (Malt s., Ribe a.)
og Horne-Bøjden (Svendborg amt).
Måtte andre i tide følge disse exem
pler. —

Skovenes gærder.

Mens skovene i henhold til det foran
omtalte vedrørende afsamling af sten
tidligt har kunnet få en slags sten-
volde i ydersiderne, taler hverken skou
forordningen af 20/10 1670 eller den
af 13/9 1687 om stengærder, hvorimod
det ved forordningen af 17/8 1695
ganske tydeligt præciseres, at sådanne
gærder nu skulle indrettes. Årsagen er
(ligesom for markhegnenes vedkom
mende), at skovene forhugges af ma
terialer til risgærder og desuden at mar
kerne trænger til at befries for sten, og
derfor skal altså skovenes risgærder er
stattes af stengærder, hvor der er sten
at få. Disse bestemmelser uddybedes i
skovforordningeme af 21/1 1710 og
26/3 1733, men da de dog stadig var
ret ubestemte og da det yderligere kneb

med tilsynet med bestemmelsernes
overholdelse, var det neppe af større
virkning, bortset fra i Nordsjælland,
indtil en ny forordning af 18/4 1781
satte straf for forsommelse og lovede
belønning for god opsætning (jevnf.
foran). Det fremhævedes yderligere,
at gamle stengærder ikke måtte fjernes,
— og her har vi sikkert (bortset fra
kirkegårdsdigerne) den første fred
ningsbestemmelse for sådanne. Senere
er skovenes indhegninger blevet et
spørgsmål i mere almindelighed i over
ensstemmelse med gældende praxis og
lovgivning.

Alligevel er skovenes gærder noget
for sig, — og de er det først og frem
mest fordi så mange er sat omkring
statens (kronens) ejendomme og der
for har været undergivet de for disse
gældende privilegier, — det er som om
disse gærder ofte manifesterer sig i en
større soliditet og værdighed, — ikke
altid, men dog stedvis, — forfaldne
gærder kendes også ved statsskovene.
Dernæst er de blevet noget for sig ved

Fig. 18. Gammelt skovgærde. Jyderup skov,
Odsherred.
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deres særlige flora, der som den ypper
lige kender, nu afdøde skoledirektør
Sofus Franck (1937) skrev det, at en
,,broget Samling Høj- og Lavbuske og
smaa Træer med Undervækst af Græs
ser og andre Urter skutter sig her sam
men til et blødt afrundet, næsten uigen
nemtrængeligt Værn . . .“. Skovenes
stengærder får så godt som alle skygge,
i hvert fald på den ene side, og derfor
bliver stengærderne dèr et skyggeplan
ternes eldorado. Foruden mosser og
laver og skræpper vil ofte i ganske sær
lig grad bregnerne præge dem, her
under ikke mindst engelsod og den
morsomme hjortetungebregne, der med
sin rodstok snor sig intimt om stenene
og føjer sig så fint ind i fuger og spræk
ker. Sankthansurternes stængler bliver
her længere end andetsteds, og buske
som hyld og snebolle, røn og kalkved
er selvfølgelige stamgæster ved siden af
brombærrankerne, gedeblad og de vilde
hindbær. Småbladet vedbend trives her
såvelsom enebær, hver på sit sted, og
den store bregne (ornebregnen) impo
nerer, mens smågræsser slutter op uden
for deres område. Til skyggeplanterne
føjer sig ,,skyggedyrene”, — tænk på
de slimede skovsnegle, der er så typiske
for disse steder, og på skovmyrerne med
deres store tuer — samt på mikkel ræv,
der også kan finde på at slå sig ned her,
hvor der er skjul for dens færden.

B’ernes gærder.

Stendiger og gærder i byerne har i
de ældste tider formentlig udviklet sig
i kontakt med de foran skildrede for
hold for marker og kirker, ja de har
under skiftende tider været knyttet in
timt til netop disse aspekter i kulturens
geografiske billedbog. Hugo Matthies
sen har (1922) skildret os det for mid
delalderbyen, hvor ,,Naturen laante
den et Genskin af sin Skønhed, dens

Fig. 19. Detaille af gammelt skovgærde med
laver, mos og småbregner. Jyderup skov,

Odsherred.

Friskhed lyste festligt mellem Tage og
Torv, Tegl og Straa og rode, takkede
Gavle. Groende, grønne Hegn, tørre
flettede Gærder eller tunge Diger af
mossede Kampesten bugtede sig male
risk om Kaalhaver, Indelukker og
Abildgaarde . . .“. Og udenom byerne
kunne der være volde og mure.

Men med byernes væxt er den land-
lige karakter mere og mere bevidst søgt
slettet, bl. a. har det været betydet be
boerne, at de ikke måtte sætte hegn af
tom eller risgærder (f. cx. 1741), og

Fig. 20. Retableret skovgærde efter vejregule
ring, — til værdig efterfølgelse. Ved Birkerød.
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i Viborg skulle man (1743) erstatte
risgærder med stengærder eller torve
gærder. Trængt af gader og torve har
kirkegårdene måttet hævde deres ret
gennem stærke mure, — eller de måtte
kapitulere og blive til torv og (i den
nyeste tid): parkeringsplads.

Især hvor terrainforhold berettiger
til det har man dog til vore dage haft
gamle stengærder omkring haver og
kirkegårde i byerne, forlenende de
pågældende steder med en exotisk
atmosfære af fred og landlighed, —

et motiv af ubetinget beroligende virk
ning og særdeles velgørende som kon
trast imod trafik og støj. Mens stor-
byernes parkpolitik går ud på at søge
indlagt grønsluser eller parkstrøg i by
kernerne, og realiserer sådanne planer
med store bekostninger, har den min
dre og den lille by ofte sådanne moti
er ganske gratis, blot man søger og
husker at bevare og fortsat beskytter
dem og på en fornuftig måde indkor
porerer dem i planerne for by-udbyg
ningen.

Til disse motiver hører ikke mindst
stengærderne (fig. 21—22), og er de
ikke fredet ad anden vej (f. ex. kirke
gårdslovgivningen), bør de her og der
sikres på anden måde, og det vil her
ofte ikke mindst være vejmyndighe

dernes sag i forbindelse med de politi
ske instanser at klare dette. Det skulle
ikke være nødvendigt, at alle byernes
hegnsmure blev gjort af plantemursten
(fig. 23) og andet hæderligt og pænt
materiale, som dog kun ånder teknik.

1-lavernes gærder.

Allerede Jydske Lov (1241) siger,
at om nogen vil ha sin have og tofte
i fred, må han selv hegne den med sit
eget gærde, — og sådan har det været
siden da. Stengærder omkring haver og
tofter kan være kommet førend mar
kernes, forsåvidt som der kan have
været påtrængende grunde til mere at
sikre de arealer, der lå nærmest huset
end ageren. Ellers har denne slags hegn
ligesom byhegnene måttet udvikle sig
i takt med markhegnene, således at
havehegnene stort set må ha samme
alder som disse. Når der omved 1800
sattes de mange stengærder (jevnf.
foran) var det rimeligt, at haver fik
hegn ligesom markerne, og landhus
holdningsselskabet skelnede ikke mel
lem disse 2 slags, når de uddelte be
lønninger. På landet har det nok især
været herregirdshaver og præstegårds
haver, der tidligst forsynedes med sten
gærder, og de sidste genfindes ikke
sjeldent i vore dages gamle og små

Fig. 21. Ensidet gammelt
kampestensgærde langs
bygade. Viborg.
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byer. Præstegårdshavernes hegn hyl
dede Valdemar Rordam (1916)
stroferne

Noddegangen, Gråstensdiget
og den lave Lindehoj, —

hertil rakte Barndomsriget

Er de and bevaret sådanne steder
og på andre landlige steder, har sten
gærderne længe ikke været i kurs, for
mentlig på grund af rotteplagen, som
man dog ellers har gode midler imod.

Byggeriet i forrige århundredes sidste
halvdel af dette århundredes første ti
år kendte også knapt til denne heg
ningsmåde. Først senere opdagede man
det dekorative i dette hjemlige motiv
fra kulturlandskabet, og tildels ved im
pulser fra England udførtes exempler
og skildring af disse hegns værdi, f. ex.
i Viborg af nu afdøde planteskoleejer
Rasmus Brostronz, samt andetsteds af
den ligeledes nu afdøde kommunegart
ner G. N. Brandt. Begge var med til
at befordre stengærdet som murhave
motiv ind i dansk havestil og have-
kunst. De benvttedes dels inde i ha
verne, dels som hegn, både i gråstens
motivet (f. ex. i Viborg) og de mere

Fig. 22. Stendige af stablede nexo-sandstens
skaller. Nexø.

Fig. 24-. Havegærder af sandstensskaller. Nexø.
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gennemkultiverede typer med born
holmske sandstensskaller eller slebne
som søsten (af havearkitekt, professor
C. Th. Sørensen) for siden også at gå
over i klinke- og plantemurstensmoti
verne, — hvilket det her ikke er stedet
at gå videre med.

Af hensyn til mangel på sikkerhed
for planterne overfor forbipasserende
og overfor dyr er det dog mest bag
havens hegnende ramme, at murhave
motivet kommer til sin ret og kan kul
tivcres op, mens det udadtil sædvan
ligvis må blive de mere robuste (og
tildels plantefri) stengærder, der er de
dominerende og anvendelige slags
(jevnf. fig. 24 og 25), især som støtte
mure.

Og så slutter da ringen i den mo
derne tid, hvor ordet haoe ganske vist
stadig betyder noget, der er afgærdet
fra andre, men hvor dog for-havens
..gærde” er nået ned til blot at være
en markering af ejendomsretten, —

altså et sted, hvor der (som i tidernes
morgen) ingen hegn var, — den hegns
løse, så fjerne, fjerne tid.

Fig. 27. Stendige omkring
landbohave.
Sjællands Odde.

Fig. 25. Stottemur af tilbuggede sandsten
omkring haveanlæg. Gentofte.

I !‘JuIaror’
Fig. 26. Stengærde som
murhavemotjv.
G. N. Brandt 1917.
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Fig. 28. Alle hegn om
forhaverne er slojfet.
Kobenhavn.

Hovsiundsfenen
alias
Hærulf-sfenen

I min artikel i D. V. fortalte jeg s. 6—7
om den bekendte sten, der i sin tid stod
ved Hovsiund nær Oksevejen fra Ha
derslev, og som med runer bar det en
lige navn Hærulf. Da jeg ikke var sik
ker på, at mine oplysninger om denne
navnkundige stens nuværende opholds-
sted var det rette, bl. a. fordi der jo dog
er sket ét og andet i og med Tyskland,
specielt Berlin, skrev jeg forsigtigt, at
stenen (mindesmærket) den dag i dag
skulle stå i slotsparken ,,Drei Linden”
ved Berlin.

I en elskværdig skrivelse har nu amts
vejinspektør, civilingeniør P Holm med
delt mig, at denne sten i 1950 blev bragt
hjem og derefter atter blev opstillet på
sin gamle plads ved Oksevejen vest for
Hovslund.

Da der til det derværende amtsvej
inspektorat allerede har været flere fore
spørgsler på grund af min artikel, er det
mig en glæde at kunne bringe ovenstå
ende korrektur til det anførte om Hovs
lund- eller Hærulf-stenens nuværende
plads. Johannes Tholle.
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Fhv. amtsvejassistenf Christoffer Christensen

Fhv. vejassistent C. Christensen,
Ringsted, er i en alder af 76 år plud
selig afgået ved døden d. 3. maj 1957.

Gennem sin stilling ved militæret
havde Christensen erhvervet sig gode
kvalifikationer, da han den 1. april
1921 blev ansat som vej- og vandlobs
assistent i Sorø amts vej- og vandløbs
væsens Ringsted-distrikt, fra hvilken
stilling han den 1. april 1951 tog sin
afsked.

Det viste sig hurtigt, at Christensen
her havde fået en livsgerning, der på
alle måder optog ham, og ganske sær
ligt skal fremhæves den glæde og in
teresse, hvormed han altid gik op i sin
gerning.

Christensen var en dygtig og crfaren
mand, som har ydet en stor arbejds
indsats gennem de mange år, hvor ud
viklingen på trafikkens område har
stillet stadig stigende krav til vejnettets
forbedring. Han var en i alle måder
retsindig mand, der i al sin færd søgte
at være retfærdig, og han var samtidig
i besiddelse af stor praktisk sans, hvilket
var egenskaber, der prægede arbejdet
på de arbejdspladser, hvor han havde
ledelsen, og som — foruden at have
stor betydning for arbejdets rette ud
førelse — også medførte, at han havde
et ualmindeligt godt forhold både til
underordnede og medarbejdere.

Vejassistent Christensen havde fra
sin tid i militæret kendskab til maskin
teknik, og hans interesse på dette om
råde medførte, at han i særlig grad gik
op i arbejdet med vej væsenets maski
ner, og udfra den store indsigt, han
derigennem erhvervede sig, fremkom
han også med betydningsfulde forbed
ringer og endog enkelte nykonstruktio
ner, f. eks. skal erindres om den grus-

spredemaskine, der i hvert fald i sin
tid fandt udstrakt anvendelse.

Det skal også nævnes, at han umid
delbart efter krigen på udmærket måde
forestod opførelsen af et større sten
knuseanlæg, som stadig er i drift, og
med hvilket anlæg han også efter sin
afgang fra amtsvejvæsenet førte tilsyn,
og der er ikke tvivl om, at denne fort
satte tilknytning til det praktiske ar
bejde glædede den virksomme og in
teresserede mand meget.

Christensen lagde megen vægt på
betydningen af et godt og frugtbrin
gende samarbejde med kolleger, og
dette viste han også som medlem gen
nem mange år af bestyrelsen for Dansk
amtsvejassistentforening, hvilken for
ening som anerkendelse af dette ar
bejde udnævnte ham til æresmedlem,
da han i 1951 fratrådte stillingen som
vejassistent.

Vi, hans medarbejdere, og mange
med os, vil bevare mindet om en fin
og nobel personlighed.

Sorø i maj 1957.
C. J. ørurn.
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mJOH 5. HAN SEN & SØN

ALT I BETONVARER

efter D. S. 400

STORT LAGER

Omgaaende Levering

Stenbrud og Skærvefabrik

NØRRE SMEDEBY AIS

Vilsbæk pr. Kliplev

Tlf. Kliplev 8 77 16
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KAJ BUNDGAARD AIS
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*
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Emil Andersen
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E. A. KJÆR
CIVILINGENIØR & ENTREPRENØR
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ENTREPRENØR — VOGNMAND

TH. ERIKSEN
Farsø
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Telefon 149

Vej bygningH. QTZ EN
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H. i. HENRIKSEN & 0. KÄHLER
( Korsør Stenforretning)

VEJ MATE RIALER

Løsning Skærvefabrik - Trige Skærvefabrik

Mogenstrup Skærvefabrik

AMTSMASKINEN
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På

Tjæreborg Cementstøberi Entreprenørfirmaet
vibreres alt Carl Nielsen A/s

Viby betonrorspresse vibrerer og

presser rør i alle størrelser efter V E ST E R GAD E 68 . 0 D EN S E

Ingeniørforen. normer. 52.
Telf. 525

Tlf. Tjæreborg 21

W.Ewald Madsen&O Jensen VILH. NIELSEN

Ingeniør- og Entreprenorforretning Entreprenør og Brolæggermester
M. at I. og E. Skovvej 99 - Ballerup - Telefon 244

Træffes Kl. 18—19
Telefon 41156- 41241 (045)

Udfører:
Hojgade 13 Glacis

voi E N S
Brolægning
Jordarbejde
Vejarbejde

Vejbygning Kloakarbejde Maskinstodning at ny og gammel Brolægning

AL. KRSEL
Specielt: Vogne med tippelad.

HARRY JENSEN
LEVERING AF VEJMATERIALER

Grus - Singels - Bundsten ni. ni.

Roskilde Telf. 681
Grusgrav: 3850x

TRAFIKTEKNIK
Foredrag og diskussioner fra Dansk Ingeniørforenings k ursus i april 1955

Bogen indeholder blandt andet afsnit om: 157 sider
Trafikelemenfer og kapacitet format: 17/25 cm

Traf ika na lys er

Gade- og vejkryds — Trafiksignaler Pris: kr. 28.—

TEKNISK FORLAG A/S

VESTER FARIMAGSGADE 31, KØBENHAVN V — TELEFON BYEN 09288
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Aktieselskabet

De Danske Granitbrud
Nr. Voldgade 54. Central 2620 . Minerva 2620
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A/ DANSK ASFALTFABRIK
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