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Tatargræssets indførsel til Danmark
Af KALMUS', Acorus calamus' historie
Af Holger N. Garner96
fra forfatteren og Historisk Samfund for Århus Stift gengives fra Århus Stifts
bd. 70 (1982) Holger Garners afhandling Tatargræsset i let bearbejdet og forkortet

Med tilladelse

Årbøger,
form.

JL

Botanikeren cand.

pharm. Jens Lind udsendte i 1918 på Henrik Koppels
Forlag sit værk »Om Lægeplanter i Danske Lægebøger og Klosterhaver«.
Denne bog på godt hundrede sider var i flere henseender et pionerar¬
bejde, der viste vej gennem et grænseland mellem to videnskaber, kulturhitorien og botanikken. Linds undersøgelser omfattede foruden litteratur¬
studier og det dengang helt nye: En minutiøs gennemgang af vegetationen
omkring en række af landets gamle klostersteder. Her fandt Lind adskillige
arter af reliktplanter, der som en slags levende fortidsminder, forvildet fra
middelalderens klosterhaver, havde overlevet, generation efter generation
gennem et halvt århundrede. Enkelte planter var fremspiret af gamle frø,
som gennem gravning på klostertomterne tilfældigt var kommet frem i
lyset. Et klassisk eksempel er her bulmeurt, Hyoscyamus niger, hvis små,
olieholdige frø kan bevare spiringsevnen meget længe, faktisk i århundre¬
der. Halvdelen af Linds lægeplantebog omfatter »monografier af nogle få
lægeplanter«, som det har været muligt at følge fra oldtiden til det ty¬
vende århundrede. Den første af disse monografier omhandler den vistnok
østasiatiske sumpplante KALMUS, A corns calamus, der i nutiden optræ¬
der almindeligt mange steder i Danmark.
Trods artens nuværende almene udbredelse har Jens Lind fundet den på
steder, han finder ejendommelige i forhold til dens indtil da kendte udbredelseshistorie. Han har derfor fremført en forsigtig tese, der siger, at
kalmus er indført i Danmark fra Estland og ikke sydfra, som hidtil antaget,
og at indførslen skete allerede i middelalderen, langt tidligere end almin¬
deligt formodet.
At kalmus som en angiveligt oprindelig tropeplante i nutiden har vun¬
det borgerret i den danske flora, er i og for sig nok til, at arten har mere
end almindelig interesse. Men hertil kommer plantens helt specielle kul¬
turhistoriske baggrund.
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Med det formål at uddybe aspekterne omkring Jens Linds teori om
kalmus' indvandringshistorie har jeg indsamlet oplysninger om plantens
historie og udbredelse, først og fremmest i Estland og Danmark.
Der er herunder foretaget en feltundersøgelse af kalmusforekomster i

Gudenåsystemet, specielt i relation til en række af middelalderens vigtig¬
ste kulturpunkter i området. Indsamlinger og undersøgelser er for Øm
Kloster Museum foruden af forfatteren foretaget af E. Bavngaard.
KALMUS

-

botanisk set'

Kalmus, Acorus calamus tilhører Arumordenen (Arales), der kun omfatter
to familier, Arumfamilien (Araceae) og Andemadfamilien (Lemnaceae).
Arumfamilien omfatter især flerårige urter med stængelknold eller van¬
dret jordstængel. Nogle af arterne er lianer, der lever som epifyter i træer¬
nes kroner. Enkelte er træer eller buske med bløde stammer. I alt tæller

Fig. I. Kalmus, Acorus calamus L. Eksemplar fra Mossø, Odden ved Øm Kloster.
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Arumfamilien 110 slægter med 1800 arter, og den er rigest repræsenteret
i den tropiske regnskov, medens antallet falder, jo længere man fjerner sig
fra troperne.
Endnu i Middelhavs-området er der 18 vildtvoksende arter, men i Mel¬

lemeuropa og i Danmark findes der kun 3 arter af 3 forskellige slægter,
nemlig dansk ingefær, Arum maculatum, kær-mysse, Calla palustris og
kalmus, Acorus calamus. Blomsterne er ganske små, og blomsterstanden
en såkaldt kolbe. Et stort hylsterblad tjener som skilt for de uanselige
blomster. Således har netop kær-mysse og andre kallaer et særlig smukt,
hvidt hylsterblad, hvorfor især disse arter anvendes som prydplanter.
Blomsterne bestøves ofte af fluer og myg, og frugten er et bær.
Kalmus vokser på lavt vand eller i dynd på bredden af søer og åer, hvor
den synes at trives bedst i eutrofierede vande.2 Planten er tillige i besid¬
delse af en vis tolerance overfor brakvand. Ved Rigabugten er den således
fundet på strandbredden,3 og i Gudenåens munding går kalmus så langt ud
i Randers Fjord, som til Lillestrømmen med en middelsaltholdighed på 1
promille/
I modsætning til kær-mysse og dansk ingefær har kalmus ikke brede pil¬
eller hjerteformede blade. Derimod ligner planten, når den er blomsterløs,
med sine smalle og omtrent meterlange blade den gule iris, Iris pseudacorus
(pseudacorus = falsk acorus). Det er dog let at adskille de to arter, først
og fremmest ved kalmus' karakteristiske aromatiske duft og på dens blade,
som er lyst gulgrønne og hist og her tværbølgede. Denne tværbølgning
fremkommer under bladets vækst. De yngre blade vokser fra grunden op
gennem en art skede dannet af de ældre blade, der omslutter skudspidsen.
Væksten foregår ofte så hurtigt, at det sværdformede blad klemmes eller
klæber fast ved denne skede, så det rynker og foldes som en harmonika.
Når bladet omsider får presset sig igennem, forbliver tværbølgningen som
et mønster stedvis på bladet under dettes videre vækst.5
De ganske små blomster, der er tvekønnede med seks yderst små blosterblade, seks støvdragere og en kort, trerummet frugtknude, er samlet i
en

kolbe.
Den gulgrønne

kolbe kan opnå en længde af henved 10 cm og sidder
tilsyneladende sidestillet på blomsterskaftet. I virkeligheden er den dog
endestillet, men hylsterbladet vokser videre i forlængelse af blomsterskaf¬
tet, og ser ganske ud, som var det den øverste ende af dette.
I modsætning til dansk ingefær og kallaerne er hylsterbladet nemlig
ikke bredt og farvet, men grønt som kalmusplantens øvrige blade og blom¬
sterskaft.

Kalmusblomsterne modnes så

sige aldrig i Danmark eller Europa i det
hele taget. I følge H. C. D. de Wit skyldes dette, at de i Europa forekom¬
mende kalmusplanter er triploide, d.v.s. med 3 n i stedet for 2 n kromoat
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somer.6 De »europæiske« kalmusplanter
normal reduktionsdeling, og er henvist

kan derfor ikke gennemføre en
til udelukkende at formere sig
vegetativt gennem de vandrette jordstængler.
I Københavns Universitets Botaniske Have har kalmus dog engang i
1890-erne præsteret at frembringe udviklede frugter med tilsyneladende
normale frø med kim og frøhvide, men frøene var dog ude af stand til at
spire. De synes altså alligevel ikke at have været fuldt udviklede.7 De
pågældende kalmusplanter voksede i et bassin, som vinteren igennem fik
tilløb af

vand fra væksthusene.8
I 1877 fandt botanikeren Eugen Warming i øvrigt i et vandhul ved
varmt

Vedbæk kalmus med modne støvdragere,9 men udover de nævnte fund af
modne kalmusblomster kendes fænomenet næppe under vore himmel¬
strøg.

I

tropisk Asien, der af mange botanikere anses for at være artens op¬
rindelige hjemsted, er kalmus diploid og udvikler frugtbærende, røde frug¬
ter. I tropeegne synes disse frugtbærende planter dog ikke at blomstre så
hyppigt som deres golde artsfæller i Europa. I tempererede egne har kalmus
klaret at omstille sig til at blive »løvfældende«. De grønne overvandsblade
visner bort, når vinteren melder sig, medens plantens tykke jordstængler
overlever. I vinteren 1977-78 overlevede kalmusplanter i et lille bassin,
der kun rummede ca. 20 liter vand, skønt beholderen bundfrøs og tøede
op adskillige gange i vinterens løb, hvor temperaturen gik helt ned til
-25°.

Udbredelse
Der synes at være

delte meninger om kalmus' oprindelsessted.
Nogle botanikere i Sovjetunionen peger på det sydvestlige Asien som
kalmusplantens hjemstavn,10 medens de fleste botaniske forfattere i Ve¬
sten synes at være af den opfattelse, at artens naturlige udbredelsesområde
skal søges i det tropiske Sydøst-Asien. Jens Lind skriver således: »Der er
dog et lille træk, der straks overbeviser os om, at den (kalmus) er fremmed
for vort klima, nemlig det, at den ikke sætter modent frø i Europa, selv
i Lilleasien og For-Indien modnes dens frø ikke, men derimod i Syd-Japan,
Kina og Bag-Indien.
Der er et andet træk, der også viser hen til
Øst-Asien som kalmus' rette hjemstavn, det er den omstændighed, at de
fire arter af samme slægt, som man kender, alle findes i Japan og Kina.«"
Hos Gunnar Samuelsson hedder det: »Acorus calamus ist eine uralte

Kulturpflanze, deren ursprungliche Heimat nach Siid- und Ostasien verlegt wird.«12
Og Eugen Warming: »Acorus calamus er indført til Europa fra ØstAsien 1574 og findes mange steder hos os, men sætter ikke frugt.«13
Aa. og M. Køie: »Kalmus geogr. udbredelse: Helofyt, der menes opr.
at høre hjemme i Ostindien, men som fra gammel tid er ført vidt omkring
som lægeplante.«14
Og allerede Henrik Harpestreng (t 1244) skriver om kalmus, at »thæt
væxær innæn india land oc pærsia land,-.«
Med »pærsia land« er vi nær Sortehavet, og enkelte forfattere nævner
Sortehavsegnene som plantens oprindelsessted. I det mindste skriver de
Wit: »Kalmus hører sandsynligvis hjemme i området mellem Sortehavet
og Det Kaspiske Hav«, han tilføjer dog: »Man kendte jordstænglen (og
planten) 1000 år tidligere i Kina og det nordvestlige Indien, end hos os. «15
»Fra sit hjemsted i Sydøst-Asien er kalmus, Acorus, ved menneskers
hjælp blevet udbredt mod vest, så den i vore dage endog har fået en vis
udbredelse i Amerika.«16 Fra For-Indien og Persien nåede planten til Tyr¬
kiet, og her foretog den østrigske gesandt i Istanbul, Angerius von Bus-

11

beck

1560

med sin

læge Quackelbeen en rejse til Appoloniasøen, hvorfra de medbragte nogle kalmusplanter. Ved et senere besøg i
Lilleasien hentede Busbeck nogle flere eksemplarer i Bursa (Brussa,
Prusa). Begge lokaliteter ligger i samme egn, en snes kilometer fra Marmara-Havet. Busbeck sendte levende jordstængler af kalmus, der også i
Tyrkiet anvendtes til medicinfremstilling, til kong Ferdinand I's livlæge
Matthioli i Prag,17 og i 1574 nåede planten til Wien, hvor den berømte
botaniker, den kejserlige hofgartner Clusius, plantede den ud i sin bota¬
o.

sammen

niske have.
Fra

Prag og Wien spredtes kalmusplanter ud over Europa som gaver til
hoffer og botaniske haver, og planten begyndte at blive almindelig over
hele Vest-Europa. Urtebøger fra slutningen af 1500-årene omtaler kalmus
som almindeligt forekommende i England og Tyskland,18 og 1600-årenes
danske botanikere omtaler den som voksende mange steder her i landet.
Heerfordt samlede kalmus ved Nykøbing F. ca. 1659, og Peder Kylling har
noteret den i Assens i 1688. Simon Paulli skrev i 1648, at kalmus var
vildtvoksende »paa samme vedskvorne steder paa Sjælland og i Skaane«,
og videre: »Ellers de som hafve Lyst til Urter pleye icke alleniste her i disse
Lande, men endocsaa paa andre Steder oc Orter, tage denne Urt oc plante
den hos deris Fiske-Parcke, paa det, de aarligen kan hafue oc til deris
Fornødenhed bruge.«
Henrik Harpestreng, kong Erik Plovpennings læge, har åbenbart kun
kendt kalmus som et indført, eksotisk lægemiddel og ikke som en levende
plante, han skriver i sin Urtebog (Stockholmske håndskrift): »- Thæt
hauær søt døn oc thæt væxær innæn india land oc pærsia land, tho ær
thæt bætræ thær kummær af india land.«19
Den lærde tyske dominicanermunk Albertus Magnus (1193-1280) ken¬
der ligeledes kun kalmus som »en i Indien og Etiopien hjemmehørende

medincinplante. «20
Kalmus
Det
over

er

som

især

lægeplante
i sin egenskab af lægeplante, kalmus har gået sin sejrsgang ud

verden.

I

planten findes værdifulde kemiske stoffer. Det vigtigste af disse er en
gulbrun, æterisk olie med en ingefær- eller kamferagtig lugt. Denne olie,
Oleum calami udgør helt op til 4,8 pet. af plantestoffet,21 og udvindes især
af de tykke jordstængler. Foruden den stærkt duftende kalmusolie inde¬
holder kalmusplanten bitterstofferne acorin og acoretin samt stivelse og
ascorbinsyre.
Kalmus blev på grund af disse forskellige stoffer tidligt anvendt som
lægeplante, først og fremmest mod diverse maveonder.
I faraoernes Ægypten skal kalmus have været kendt så tidligt som o.
1500 f. Kr.
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planten af forskellige forfat¬
tere, men også her kun som en tørret »rod«. Theofrast (350 f. Kr.) og
Plinius antager, at planten vokser i Syrien og Sortehavslandene, men altså
stadigvæk 'etsteds i østen'. I antikken og i middelalderen regnedes kalmus
for et meget vigtigt lægemiddel.22
Den græske læge Dioscorides, der i 1. århundrede virkede i Rom, fandt
kalmus anvendelig mod vattersot, nyrelidelser og hoste, samt som menstI antikkens Grækenland og

Rom

nævnes

ruationsfremkaldende middel.23
Henrik Harpestreng anbefaler kalmus som et godt middel mod »lever¬
værk« og »maveværk«, samt til indånding mod »gammel hoste«.241 Christiern Pedersens Lægebog, trykt i Malmø 1533,25 medtages kalmus i to

bæver skal man koge et halvt lod kalmus i en halv
medicinen er for besk anbefales sødning med sukker.
Drikken indtages om aftenen ved sengetid. Også Christiern Pedersen an¬
befaler kalmus mod dårlig mave. »Om mage er faarkølit« skal man tilbe¬
rede en mixtur af pulveriseret kalmusrod og malurt i vand. Medicinen
recepter: Om hjertet
potte vand.26 Dersom

drikkes 3-4 gange og »varmer magen«.
Kalmusrod kogt i honning, vin eller øl, har været benyttet mod skørbug
allerede o. midten af 1400-tallet. Som pulver er den også benyttet til at
strø i

skørbugssår.27

Rostockeren Simon Paulli, der på Christian IV's tid var professor ved
Københavns Universitet, citerer i sin berømte Flora Danica den neder¬
landske læge Dodonæus (1517-85) for en oplysning om at lithauerne (!)

benytter kalmus som vandrensende middel, der skal beskytte mod gastrisk
feber (»Plack-Feber«).28
Dr. Thomas Bartholins Dispensatorium hafniense, der har været kaldt
den første danske farmakopé, udkom 1636 og har medtaget kalmus der her
kaldes Calamus aromaticus, idet han i flere opskrifter har ladet den erstatte
andre aromatiske stoffer.29
I Carrichters Teutschen Speiszkammer fra
sammen med ingefær og sydet i hvidvin som

1610 omtales kalmus snittet
gavnlig mod mavesmerter og
tømmermænd!30 Lind er af den formening, at bogens indhold oprindelig
må stamme fra middelalderlige kilder.
I 1633 udgav præsten i Bremerholms sogn i København en lægebog
under titlen M"d>cins Bog samlet og sammenskrevet af Niels Michelsen Aal¬
borg, Sognepræst til Kong. May. Sogn Bremmerholm i Kiøbenhavn - etc.34
Blandt mange gode råd findes også en opskrift på et plaster til »gamle
skader, som har varet 12 til 20 år«. Foruden vox og beg indeholder plastret
en del forskellige ingredienser, hvoriblandt »Caimus - halvandet lod -«.
Blandingen eller salven slås ud på en hampeklud. Kalmus kendes altså som
lægeplante i oldtid, middelalder, renæssancetid, og fra oplysningstiden
under rationalismen, hvor især naturvidenskaben gjorde et vældigt spring
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fremad i

udvikling. Fra denne periode, hvor viden om naturen ofte be¬
nævnes »økonomi«, findes en række værker, der lægger vind på nytte og
fornuft. To danske, botaniske bøger fra tiden o. 1800, der begge bl.a.
beskæftiger sig med kalmus hører ind under denne kategori.
J. W. Hornemann skriver i sin Forsøg til en Dansk Oekonomisk Plantelære
i 179632 et fyldigt afsnit om kalmus. Først gives der en beskrivelse af arten,
og dernæst fortælles om dens anvendelse. Den benyttes især til mediciner,
da roden i høj grad er et oplivende og styrkende middel. Hornemann
nævner, at kalmus tygges for at forebygge smitte, og at den sættes på
brændevin som mavestyrkende middel, og han giver den interessante
oplysning, at der af de lange kalmusblade snoes bånd til ombinding af
kornneg, idet de formentes med deres stærke duft at kunne fordrive rotter
og mus.

Hornemann

mener

i

øvrigt, at kalmusplanten vrages som føde af hus¬

dyrene.33
Botanikeren C. G. Rafn beretter i 1800 om kalmus:34 »Blandt dem af
vore indenlandske Planter, der er bekjendte for at besidde aromatiske eller

krydrede Egenskaber, bærer Kalmussen retteligen Fortrinnet. Dennes
krydrede Stof ligger især i Roden, som tillige er bitter. - Ved Vand
uddrager man det bitre, ved Viingejst det krydrede af Planten, den inde¬
holder ogsaa nogen Olie.« Rafn oplyser at kalmusroden benyttes af såvel
læger som dyrlæger som et »ypperligt oplivende Middel«, samt til at
befordre fordøjelsen. Desuden kan man fremstille en art kalmus-konfekt
ved at »betjene sig af den i Sukker nedsyltede Rod, fra 2 Quintin til 1
Lod.«
I

pulveriseret tilstand anvendes kalmusroden mod flere sygdomme, der
er forårsaget af »Mavens Svækkelse«. Rafn nævner videre, at kalmus er
anbefalet mod »Vandsot« og som et afkog mod »Raadde i Benene«. Rafn
forsikrer at kalmus iflg. forsøg med blod »modstaaer Forraadnelse«. Han
samstemmer i den almindelige antagelse, at man ved at tygge kalmusrod
kan beskytte sig mod smitte, men advarer mod vanedannelse(l). Rafn
hævder på linie med Hornemann, at husdyr ikke æder kalmus, men ved,
at den giver brændevin en god smag.
Men ikke blot i det attende og nittende århundrede har kalmus været
en skattet nytteplante. Også ind i vor egen tid bliver planten anvendt, på
verdensplan mest i folkemedicin, men også i lægeordineret medicin og
veterinærmedicin.
I Balticum har kalmus angiveligt været anvendt som syns- og hukommelsesfremmende og som urindrivende og nerveberoligende middel. Des¬
uden som middel mod lever- og nyresygdomme og til fremme af »vand¬

stød« ved uddrivelse af blæresten. Kalmus anvendes desuden mod
domme i
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galdeblære

og nervesystem, og

den formenes

at

syg¬

fremme fordøjel-

sen.35

Kalmustinktur, Tinctura acori calami, der også indeholder udtræk af

andre aromatiske

urter

anvendes

stadigvæk

som

middel til

en

bedre for¬

døjelse.
Som Rhizoma

calami, kalmusrod, er planten optaget i den danske far¬
makopé i 1893, men ikke i 1907 og 1933. Derimod er den som veterinær¬
medicin med i farmekopéen af 1948. Og den dag i dag kan man købe
Rhizoma calami på danske apoteker, i form af pulver og småstykker af

plantens jordstængel.
Kalmus anvendes foruden

mavestyrkende middel til tyggemiddel,36
og som bestanddel af et forfriskende mundvand.
Men kalmus udleveres kun mod recept, idet planten formenes at have
en lettere euforiserende virkning.37
I de senere år har amerikanske forskere konstateret, at forsøgsrotter
pådrager sig kræftskader i tarmen, når de gennem længere tid er blevet
som

fodret med kalmusrod.38
Kalmus var endnu i 1970erne at finde i 15 landes farmakopéer.39
I veterinærmedicinen har kalmus bl.a. været anvendt som middel til at
fremme mælkeydelsen hos kvæget,40 og i Norge har man ligefrem på

apotekerne forhandlet Rhizoma calami under

navnet

mjølkerot.41

Kalmus i

folkemedicinen
Den folkelige medicin har i høj grad taget kalmusplanten til sig, både i
ældre og nyere tid, og nogenlunde med de samme anvendelsesmuligheder
som

i den officielle medicin. I folkemedicinen anvendes Rizoma calami

-

eller »kalmerod« mod forskellige maveonder, mod hoste og utøj, som
vanddrivende middel,42 samt, under epidemier, som en slags desinfice¬
rende middel. Kalmus skal desuden have været anset som tryllemiddel.43

Almindeligvis sættes jordstænglen, »kalmusroden« på brændevin som
mavebitter, men den har også været udtrukket eller udkogt i vand, og i
Norge kogt i mælk.44 »Roden« forarbejdes tillige til pulvere. I russisk
folkemedicin er kalmus blevet anvendt mod skørbug, som desinfektions¬
middel både til friske og betændte sår, som middel mod mave- og lever¬
sygdomme, mod malaria og som bestanddel af en salve anvendt mod
kirtelsyge og rachitis (»engelsk syge«) hos børn. Desuden har man også i
Rusland brugt kalmusrod som tyggemiddel til beskyttelse mod smitte
under tyfus- og koleraepidemier.45
I De Baltiske Lande er kalmus ligeledes blevet benyttet i folkemedici¬
nen. I det sydøstlige Estland har der til næsten hver eneste gård hørt en
dam til hørrødning.46 I disse damme indplantedes ofte kalmus, formentlig
for at rense dammens vand, og på gårdene anvendte man tillige kalmus
som et middel mod lopper.47
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tyggemiddel mod »dårlig smag i
munden«, og kalmusolien anvendes som vanddrivende middel.48
Herhjemme kendes kalmus også i folkemedicinen: som appetitvækker,
mod kolik og mavekatar og som urindrivende middel.49
Den gamle anvendelse af kalmusrod som et middel mod smitte under
epidemier har været benyttet helt ind i det tyvende århundrede. I 1918-20
hærgede en voldsom influenza-epidemi, kendt som Den Spanske Syge store
dele af verden, især Europa og Nord-Amerika.50 I Danmark, hvor der
alene i 1918 var en halv million tilfælde af Den Spanske Syge med en
dødelighed på 1%, tyede man atter til kalmusroden.
Man kan således nævne, at en driftig mand ved navn Andersen, der
blandt andre tilnavne også fik navnet kalmus hæftet på sig, gravede kal¬
musjordstængler op i Silkeborg Langsø. Kalmus-Andersen afhændede
denne høst til en handlende, der tørrede jordstænglerne og skar dem op
i småstykker. Produktet solgtes tre stykker ad gangen, pakket i små pergamynposer for 25 øre pr. pakke. Man skulle gå med kalmusroden i mun¬
den til forebyggelse mod Den Spanske Syge, og købmanden reklamerede
med et skilt i vinduet med at »Her faaes Kalmusrod mod Den Spanske
Syge«. Skiltet måtte dog snart inddrages efter henstilling fra kredslægen,
da det var forbudt at reklamere med lægemidler. Teksten ændredes da til:
I Holland

er

kalmusrod kendt

som

»Kalmusrod faaes her«.51
Anden anvendelse
Foruden den medicinske anvendelse af kalmus er planten blevet benyttet
til de mest forskelligartede formål.
Det har været en meget almindelig antagelse, at den krydrede, kamfer-

lignende duft, hidrørende fra kalmus' indhold af æterisk olie, har kunnet
fordrive »utøj«, endda i ret vid forstand. I det store vådområde ved Gudskog Sø, Rudbøl Sø og Aventoft Sø samt Vidåen og det forbindende
system af kanaler, løb og småsøer i Tøndermarsken har kalmus fra gammel
tid været høstet og benyttet som sengehalm. Herved skulle man undgå at
få mus i alkoverne, da dyrene mentes at afsky kalmusduften. Kalmusbla¬
dene blev også her tilligemed blade af dunhammer og pindsvineknop
anvendt til snoning af bånd, beregnet til binding af kornneg og bundtning
af tagrør."

Skønt C. G. Rafn i 1800" mener at kunne konstatere, at der ikke findes
noget garvestof i kalmusrod, har denne dog med held været anvendt til
garvning. Man har således ment, at de berømte Randers handskers fine
kvalitet og aroma skyldtes anvendelsen af dels vandet fra bybrønden i
Randers, dels kalmusplanten fra Gudenåen.54 I Kaukasus anvendes kalmus

ligeledes
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som

garvemiddel,

og

her benytter

man

hele planten.5''

En kulinarisk anvendelse har kalmus fået i

Iraq, hvor de tørrede støv¬
korn fra blomsterkolben benyttes som krydderi til en særlig slags kager, der
derved får den særprægede kalmus-aroma.56
Mest kendt er vel nok brugen af kalmus som ingrediens i forskellige slags
spirituosa, især »bittere«, ja i den frisiske snaps »Berenburg« er kalmus
endog hovedsagen. Snapsen fabrikeres i Holland, og den kalmus, der
benyttes ved fremstillingen, høstes for en dels vedkommende indenlands,
resten importeres fra Mellem-Europa. Kalmusolien udtrækkes af rodstyk¬
ker af 2-3 årige planter ved hjælp af alkohol inden den tilsættes snapsen.57
Også i parfumeindustriens bliver kalmus anvendt. Kalmusoliens specielle
egenskaber gør den velegnet også på dette felt.58
Det er ikke blot i det praktiske, håndgribelige dagligliv, kalmus gennem
tiderne har spillet en rolle. I Antikkens Middelhavslande benyttedes den
dengang uhyre kostbare importvare som offergave på gudernes altre,59 og
i Syd-Tyskland har det i det mindste ind i 1800-årene været skik at
benyttet kalmusblade ligesom løvgrene af birk som symbol på pinsefesten.
Kalmus blev til dette dekorative formål forhandlet i store mængder.60
Endelig skal det nævnes, at andre kalmusarter end Acorus calamus i
nyere tid er indført her i landet som prydplanter. Den japanske Acorus
gramineus, en græslignende plante, anvendes således, især i en lav form
(var. pusillus) som akvarieplante. Andre former med stribede blade for¬
handles til udplantning i vandhaver og guldfiskedamme.
Navne
Kalmus er en let fordanskning af det gamle klassiske navn på planten, nemlig Calamus,
der oprindelig er en betegnelse på græslignende planter eller snarere græsstrået (rør),
calamus har samme rod som halm. Til Kalmus findes talrige sideformer som Kalme, Kalms,
Kalmes, Kalmusrør, Kalmerod, Kalmerrod samt Kalmarrod med association til den svenske

by. Fællesbetegnelsen Flæg har også fundet anvendelse på kalmus: Flægrod, Flæk, Flæe,
Kalmusflæg, Kalmerflæg, Kælmerflæg. Pæk, Pæg betyder egentlig »lanse« og sigter til
bladenes form; det første af disse er efter en omtydning og udbrodering blevet til Drengepik, ligesom Pækrod efter omtydning er blevet til Bækrod.95
Tatarerne
Den danske

etnograf Henning Haslund-Christensen, der var én af verdens
bedste kendere af Mongoliet og mongolerne, siger: »Vi ved alle, at »græs¬
set visnede, hvor Chinggis Khans ryttere
galloperede frem«, men vi er
tilbøjelige til at glemme, at mongolerne var de første, der bragte Vesterlandet i kontakt med det fjerne Peking. Det var utvivlsomt mongolerne,
der introducerede meget af det gamle Kinas højtstående kultur i vor ver¬
densdel.« Haslund-Christensen nævner som eksempel bogtrykkerkun¬
sten, der i en mindre udviklet form er en kinesisk opfindelse.
Mongolerstormens historie skal ikke genfortælles her, men da det
unægteligt ser ud til, at kulturplanten kalmus er bragt til Øst-Europa af de
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frygtede mongolske rytterhære i løbet af middelalderen, skal nogle kendte
hovedpunkter af dette historiske drama for overblikkets skyld kortelig
fastholdes.
På

kong Knud den Sjettes tid samledes de spredte nomadestammer i
Mongoliet ved Orchonfloden under den sejrrige høvding Chinggis Khans
banner og indledte et erobringstogt, der skulle bringe store dele af Asien
og Øst-Europa ind under deres herredømme. Ved Chinggis Khans død i
1227 havde hans rytterhære hærget og erobret hele det centrale Asien,
og hans rige strakte sig fra Stillehavet til Det Kaspiske Hav. Under stork¬
hanens sønner fortsattes det mongolske stormløb, og mongolernes rigsfor¬
samling vedtog i 1236, at Europa skulle erobres! Samme år bukkede Vol¬
gabulgarernes forsvar af Europas østgrænse under for vældige mongolske
hærstyrker, og Rusland lå praktisk taget åbent for de fremstormende ryt¬
terhære. I 1240 faldt Kiev med frygtelige ødelæggelser til følge. Mongo¬
lerne eller tatarerne62 som de tillige med deres tyrkisktalende forbundsfæl¬
ler også kaldtes, fortsatte deres erobringstogt mod Ungarn, Polen og de
sydslaviske lande. Det næste år knuste mongolerne en polsk-tysk ridder¬
hær ved Legnica og ungarernes hær i Theissdalen. Så langt mod vest
nåede mongolerstormen, at cistercienserklostret i Himmelpforta (Tisnow)
i Måhren i 1252 blev ødelagt af tatariske ryttere.63 Dette kloster ligger
næsten lige så vestligt som Bornholm! Men netop som det centrale Europa
stod som næste angrebsmål for tatarernes felttog, døde storkhanen Bogotai, og offensiven gik i stå. Mongolhøvdingene samledes i Karakorum til
rådslagning. Batu Khan oprettede ved nedre Volga Khanatet Kiptsjak eller
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»Den

Gyldne Horde«, hvorfra tatarvældet i Rusland udgik. Landet var
besat af mongolerne i to hundrede år.
I 1481 angreb Krim-tatarerne deres fæller i Kiptsjak og udslettede Den
Gyldne Horde, og Rusland var herefter befriet for mongolervældet.
Som en måske nok beskeden, men dog ganske markant kulturnyhed
bragte mongolerne kalmusplanten med sig til Øst-Europa. De førte jord¬
stænglerne med sig i saddeltaskerne på deres små, hurtige stridsheste, idet
de tilskrev kalmus vandrensende egenskaber, og satte den ud i de damme
og vandhuller, hvor de hentede drikkevand og vandede deres heste.M
Kiptsjak Khanatets grænser nåede ind i Polen og næsten til det sydligste
Balticum.
I løbet af det tatarrussiske riges

tohundredårige historie kom det ofte i
kontakt med det baltiske land Lithauen, der under stærke storfyrster op¬
nåede en stormagtsstatus. Kontakterne mellem Stor-Lithauen og tatarer¬
nes rige var hyppige og skiftevis fjendtlige og venskabelige.
Som tidligere nævnt citerer Simon Paulli i Flora Danica nederlænderen
Dodonæus (1517-85) for en oplysning om, at lithaueme altid bar kalmus¬
rod på sig, og ikke drak vand, førend de havde blødt lidt af roden op i
dette.65
Her nævnes direkte det sydligstboende af de baltiske folk, og netop det
af dem, der i sin storhedstid på godt og ondt var trådt i direkte forbindelse
med tatarriget i Rusland.

Mongolrytternes kulturplante

er

givetvis ad denne vej nået frem til

Balticum. Fra Lithauen er vejen, rent geografisk, ikke lang til LivlandKurland og Estland. Den estniske botaniker dr. R. Sander skriver da også,
at kalmus er kommet til Estland fra øst og syd. Endnu i dag har planten
sin hovedudbredelse i Estland i landets sydlige og sydøstligste egne.66

Sjældent har vel en plante haft så gode muligheder for en effektiv og
hurtig spredning, som kalmus har haft det, da den båret af mongolerstormen

med rivende hast fik sit udbredelsesområde udvidet fra Øst-Asien til

Østersøen.
Estland og

Danmark67
For at forstå kulturplanten kalmus' snørklede udbredningsveje, vil det
være nyttigt at foretage endnu et historisk sidespring og se på forbindelsen
mellem Estland og Danmark i middelalderen. Og da der i virkeligheden
ikke foreligger ret meget litteratur, der behandler dette interessante stykke
Danmarkshistorie, vil det være rimeligt på dette sted at bringe en kort
oversigt over forløbet af det danske herredømme i den fjerne baltiske
koloni.
I forlængelse af Valdemar den Stores og Knud den Sjettes politik med
en kombination af erobringer og korstog, foretog Valdemar Sejr en række
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flådetogter til den østlige Østersø. Som et foreløbigt højdepunkt i denne
politik, kom det berømte togt i 1219, hvor Valdemar havde til hensigt at
erobre et støttepunkt i Estland, hvorfra han ville være i stand til at
kontrollere en stor del af Østersøhandelen på dens vigtigste sejlruter.
Togtet var diplomatisk vel forberedt, bl.a. af ærkebiskop Andreas Sune¬
søn, der gennem kirkepolitiske manøvrer havde beredt den estniske missionsmark for kongens planer. Flådetogtet var dog nær ved at ende med
en katastrofe for Valdemar, da et pludseligt estnisk angreb på den danske
feltlejr, det såkaldte »Dannebrogsslag« 15. juni, kom fuldstændigt over¬
raskende. Kun en resolut indgriben fra Valdemars vendiske forbundsfælle
fyrst Witslaw I. af Rygen vendte krigslykken til danskernes fordel. Efter
at esterne var slået tilbage og drevet ind i indlandet, byggede danskerne
borgen Tallinn (Danskerborgen),68 og i læ af borgen voksede en ny han¬
delsby op, en kosmopolitisk stad, befolket af tyskere, svenskere, estere og
andre balter.

Slotshøvedsmanden, i praksis dækkede denne titel

funktion som
guvernør, var i regelen dansk, biskoppen for Tallinns bispedømme ligeså,69
men ret mange danske har der ikke været bosat i byen eller i landet i det
hele taget.
Det »danske« Estland blev domineret af

en

ridderskab af

overvejende
tysk oprindelse, og denne adel så sin fordel i at have lands- og lensherren,
den danske konge, på bekvem afstand i den anden ende af Østersøen.
Det er vist en almindelig antagelse, at der med det danske herredømme
i Estland var tale om, at der herskede en slags sikker og velordnet kolo¬
nistatus i den fjerne Østersøbesiddelse. At Valdemar Sejr ved sammen¬
bruddet af sin stormagtspolitik kunne beholde Rygen og Estland som de
eneste oversøiske besiddelser, medens alle øvrige erobringer gik tabt,
kunne måske tyde på dette. I virkeligheden var det danske forhold til de
to vasalstater vidt forskelligt." Rygen havde en klar interesse i sit nære
forhold til den danske konge. Havde landet ikke knyttet sin skæbne til
Danmark, ville det i lighed med de øvrige, vendiske lande forlængst have
været germaniseret, med alt hvad dette måtte indebære for den indfødte,
slaviske befolkning. Landet forblev vendisk vel et århundrede længere end
sine broderlande og forblev længe Danmarks mest trofaste forbundsfælle
i opgangs- og nedgangstider, men bestandigt med en høj grad af suveræ¬
et

nitet i behold.

Billedet af det »danske« Estland er et ganske andet. I hovedsagen var
landet i løbet af den over hundredårige periode, det var knyttet til den
danske krone, et land i konstant oprør.
Det estniske folk, der blev hårdt udbyttet og undertrykt af ridderskabet,

rejste sig
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gang

på

gang

til åben kamp mod magthaverne.

I de

rolige perioder gærede det bestandigt her og der i landet, og
der synes at have fundet en stadig guerillakrig sted.
Russiske fyrster, der med største mistillid så på denne uro og på den
tyske dominans i Balticum, gjorde ofte fælles sag med de estniske »natio¬
mere

nalister«.
I

lange perioder indskrænkedes det danske herredømme til blot at om¬
fatte selve Tallinn og enkelte andre faste borge. Da var det farligt for
fremmede at vove sig udenfor murene ud i landet.
I øvrigt var det langt fra hele Estland, der var under den danske konges
styre, men kun henved en trediedel af det nuværende Estlands område.70
I tiden omkring Christoffer Ils og Valdemar Ills regeringsperioder, da
Danmark gik totalt i opløsning, pantsat på alle ledder og kanter, plaget
og plyndret af holstenske grever og borgherrer, blev forbindelsen til Est¬
land naturligvis særlig svækket.
Christoffer II tilsagde i 1329 sit »elskede Estland«, at det aldrig på
nogen måde skulle adskilles fra den danske krone.
Men allerede

samme

år overlod han landet til Knud Porse af Halland

len! Denne overdragelse nåede imidlertid aldrig at
finde sted
Knud Porse døde uden at blive indsat i sit hertug¬
dømme. Christoffers ældste søn Junker Otto overlod i 1333 med sin bror
Valdemars samtykke Estland til svogeren markgrev Ludwig af Branden¬
burg, således at landet for fremtiden skulle være adskilt fra Danmark. De
kongelige vasaller satte sig kraftigt imod dette, og der opstod en voldsom
uro i Estland. Den kongelige høvedsmand på Tallin slot, Marqard Breide
nedlagde sit hverv og forsøgte en privat politiseren med manøvrer mellem
de forskellige partier. De Tyske Ordensriddere i Livland begyndte nu at
blande sig i de estniske affærer, og rådet i Tallin by sendte sammen med
Estlands ridderskab en føler til kong Magnus af Sverige. Midt i alt dette
intervenerede den tyske kejser og anmodede Den Tyske Ridderordens
stormester Dietrich von Altenberg om at sætte sig i besiddelse af Estland
til fordel for den unge danske konge Valdemar IV Atterdag.
Det estniske folk benyttede sig af uenigheden mellem magthaverne og
lod tænde bavner overalt i landet, hvorefter oprøret brød løs mod Estlands
tyske godsherrer. Om natten overfaldt esterne adelsgårdene og slog alle
tyskere ihjel. Herreborgene gik op i luer, og de fremmedes ejendomme
blev plyndret overalt. Med en hær, som man har hævdet var på 10.000
mand lagde oprørerne sig for Tallinns mure, alt imens deres diplomati gik
i arbejde. Folkerejsningen sendte forhandlere til fogeden på Åbo slot i
Finland og tilbød at overlade denne Tallinn. Andre forhandlere sendtes
sydpå til De Tyske Ridderes ordensstormester i Weissenstein, men gesand¬
terne blev myrdet. Ordenens ridderhær gik derefter over grænsen. I et
frygteligt slag dræbtes efter sigende 3000 estere, og de kongelige befalingsog

Samsø

som arveligt
i praksis, da
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mænd i Tallinn åbnede byens og slottets porte for De Tyske Riddere. En
finsk-svensk hjælpehær kom for sent til at hjælpe esterne og gik i forhand¬

ling med ordensridderne og Tallinns myndigheder. Og selv om en russisk
hærstyrke faldt ind i bispedømmet Tartu, var oprøret dog allerede knust.
Russerne blev slået tilbage af en tysk hær, og hårde repressalier knækkede
den sidste etniske modstand.
I 1344 udnævnte kong Valdemar

Atterdag ridder Stig Andersen til
Bjørnsholm til dansk høvedsmand i Tallinn med vidtstrakte beføjelser. Og
allehelgensdag 1346 overlod Stig Andersen på kongens vegne og mod en
betaling på i alt 25.645 kolnske mark sølv officielt hertugdømmet Estland
med alle slotte, stæder, folk og rettigheder til den Tyske Ridderorden.
Den danske besætning rømmede Tallinn Slot og sejlede til Danmark.
Således sluttede efter 128 år danevældet i Balticum. Tilbage blev en
række kirkelige institutioner, nogle oprindeligt dansk opførte, militære
anlæg samt de tre løver i Estlands og dannebrogsmærket i Tallinns våben.
Klostre og

borge i det danske Estland
Den danske konges estniske hertugdømme blev ved landets kristning et
eget bispedømme, underlagt det danske ærkesæde i Lund. Med middel¬
alderkirkens store andel i samfundslivet, herunder hovedparten af tidens
social- og sundhedsvæsen, må man regne med, at kalmus som lægeplante
har kunnet vandre fra Estland til Danmark, først og fremmest via de
kirkelige forbindelser. Den mest fasttømrede organisation fandtes hos klo¬
sterordnerne, og efterhånden som den kristne kirke fik fodfæste i den
estniske missionsmark, stiftedes der flere klostre, som skulle få stor betyd¬
ning for landets udvikling.
I det danske herredømmes over hundredårige periode har de skiftende
regenter vist større eller mindre interesse for forholdene i Estland.
Valdemar Sejr havde trods vanskeligheder med sværdriddernes ordensstat, med russerne og de frihedselskende estere held til omsider at befæste
sin magt over landskaberne Reval, Jerwen, Harrien og Wirland, endda så
området blev et arveligt hertugdømme. Desuden gennemførtes endnu i
hans regeringstid etableringen af Tallinns bispedømme.
Valdemarssønnerne Erik Plovpenning og Abel førte en heldig politik til
styrkelse og befæstning af hertugdømmets grænser i øst og syd, medens
Christoffer I måtte føre grænsekrige mod Novgorod. Stiftelsen af cisterciensernonnernes kloster i Tallinn har, med nogen usikkerhed, været
tilskrevet Erik Plovpenning, men må i hvert fald være sket under protek¬
tion af én

af de

Valdemarssønner, måske snarere under Christoffer l.71
Dennes enke, dronning Margrethe Sambiria, kaldet »Sprænghest«, viste
stor interesse for Estlands forhold. Efter at hendes søn, Erik
Klipping, var
blevet myndig konge i Danmark, førte den stærke enkedronning, der nu
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tre

residerede på Nykøbing Slot på Falster, titel af »Frue til Estland«. Cistercienserindernes kloster, viet til St. Michael, blev anlagt i Tallinns nord¬

vestligste del. Klostret lå oprindelig uden for stadens mure, og først i 1310
blev planerne om at omgive hele byområdet med fæstningsmure ført ud
i livet. Dette skete under slotshøvedsmanden Jens Kandes ledelse.72 St.
Michaelsklostret skal være anlagt på stedet for Dannebrogs-slaget 1219.
Til minde om sejren blev her bygget et St. Wenzels kapel.73 Det nævnes
at nonneklostret foruden det egentlige hegnede klosterområde på dette
sted havde sin badstue, sine brønde og sine haver.74 St. Michaelsklostret
kom, dels gennem gaver fra kongen, dels gennem køb, i besiddelse af et
større jordegods i Estland. Eksempelvis overlod Margrethe Sprænghest i
1267 klostret den kongelige patronatsret over Tallinns St. Olaikirke. Erik
Menved begunstigede ligeledes klostret tilligemed Tallinns øvrige gejstlige
institutioner, og Valdemar Atterdag skænkede i 1345 én af de 4 kongelige
vandmøller til klostret, som dog kun beholdt møllen i ni år, hvorefter den
afhændedes til bystyret.75
Dette skete i forbindelse med et større vandbygningsprojekt, hvorved
Tallinns byråd fik tilladelse til at samle kilder og sumpe ovenfor staden til
et vandløb, som ledtes til stadsgraven, beregnet for drift af en række
vandmøller. De fire ældre kongelige møller blev drevet af udløbet fra
Ulemiste Jårv eller den såkaldte Jerwenkiilske sø.76 Dette store ingeniør-
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arbejde, hvor en ferskvandsledning etableredes i forbindelse med Tallinn
og byens klostre, er ikke uden interesse, når man skal søge mulige vokse¬
steder for kalmus i det middelalderlige Estland. I denne forbindelse er det
bemærkelsesværdigt, at botanikeren Uksip i 1930 fandt kalmus i Tallinn¬
vandløbet Schwarzenbeck.77

Også et dominicanerkloster blev oprettet i Tallinn. Dominicanerordenens provincial for provinsen Dacia, der omfattede hele Norden, beslut¬
tede i 1246 at sende 12 brødre til Tallinn. Dette konvent blev hentet fra
danske og svenske klostre, og blandt disse dominicanere blev broder Da¬
niel fra Visby valgt til prior for den nye stiftelse. Klostrets officielle grund¬
læggelsesår er 1248, altså i Erik Plovpennings regeringstid. Denne konge
aflagde forøvrigt sit estniske hertugdømme et besøg i 1249.78 Dominicanerklostret blev bygget i Tallinns østlige udkant.
Foruden Ulemiste Jårv og søens udløb fandtes der af ferske vande, især
øst for Tallinn, nogle mindre vandløb. Det største af disse udmunder i
Østersøen ved det kort efter 1400 stiftede birgittinerkloster Pirita Klooster
Tallinnas.79 Kalmus er i øvrigt i 1931 fundet i Jågala-elven små 2 km fra
birgittinerklostret.
Udenfor Tallinn stiftedes cistercienserklostret Padis, officelt som et
datterkloster af abbediet Pforta i Thiiringen,80 men Padis' opkomst og
organisering er ret så kompliceret en sag.
Cistercienserklostret Dunamiinde ved Riga har i omfattende grad del¬
taget i opbygningen af Padis. Da Den Tyske Ridderorden i 1305 foretog
en krigerisk besættelse af Diinamiinde, blev dette kloster i virkeligheden
overflyttet til den spirende stiftelse Padis, som iflg. Stavenhagen da skal
priorat, altså et afhængigt kloster, hvis første, spæde be¬
gyndelse var et kapel bygget på initiativ af Diinamiindeabbeden Conrad.
Padis lå i en ligeså farlig position som Diinamiinde, i en urolig missionsmark med rivaliserende, kristne magthavere og bestandige, nationale og
hedenske oprør. Man så sig derfor nødsaget til at befæste klostret med høje
have

været et

fæstningsmure og grave med rindende vand, et muligt voksested for kal¬
musplanter. Kong Erik Menved skal fra 1317 have bidraget væsentligt til
klostrets befæstning, netop som Estland havde måttet opleve en toårig
periode med dyrtid og en frygtelig hungersnød!
Padis Kloster nød yderligere kongelig begunstigelse gennem hjælp til
sine godsudvidelser. Men den voldsomme folkeopstand i 1343 ramte også
Padis, og mange af abbediets munke skal være blevet dræbt af esterne.
Dette var rimeligvis en følge af, at Padis, ligesom Estlands ridderskab, i det
store og hele var af tysk nationalitet. I lighed med Tysklands cistercienserklostre tilhørte Padis Morimond-linien af Cistercienserordenen. Alle
de egentlige danske klostre af denne orden tilhørte enten Citeaux- eller
Clairvaux-linien af ordenen.
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Men selvom Padis tilhørte

eller eximeret81 orden, hørte det
dog via Tallinns bispedømme ind under Lunds ærkestift, og var herigen¬
nem knyttet til den danske kirke.
Hvis kalmus er forekommet ved Padis i middelalderen, hvilket i høj grad
er sandsynligt, har voldgravene omkring klostret, samt det lille vandløb
i dets umiddelbare nærhed været velegnede som vokseplads for planterne.
en

exempt

Den estniske botaniker dr. Latimer skriver

om

udbredelsen af kalmtis i

Estland (se udbr.kortet s. 27), at arten øjensynligt findes på endnu flere
lokaliteter i landet end de nu kendte, men at den ikke er blevet registre¬
ret,

fordi den

oplysninger

almindelig, og at det er derfor, man ikke har særlige
kalmus' udbredelse i forbindelse med klostersteder. Dr.

er ret

om

Latimer er imidlertid ikke i tvivl om, at arten findes ved Padis!72
I den del af Estland, som lå uden for det danske område, fandtes

flere
klostre, således f.eks. cistercienserklostret Falkenau ved Kårknå.83 I Tartu
var der tre klostre, nemlig et cistercienserindekloster, et fransiscanerkloster og et dominicanerkloster. Såvel Kårknå som Tartu ligger ved det
vandløbssystem, som længere østpå udmunder i den store Peipussø (russ.:
Chudskoje). I nutiden er kalmus fundet på adskillige lokaliteter langs dette
system.

Fig. 5. Narvafloden mellem den oprindelige dansk-estniske grænse-fæstning Narva (th) og det
russiske Ivangirrod. Højere oppe ad floden er der forekomster af kalmus. Efter Stavenhagen.
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I

byen Pårnii, der ligger ved en flodmunding i Rigabugten, fandtes et
fransiscanerkloster. Lige ved byen og flere steder oppe ad Pårniifloden
findes der kalmus i nutiden.
Foruden det stærkt befæstede Tallinn med slottet på Dombjerget sad
danskerne inde med grænseslottet Narva, der endnu eksisterer, til dels dog
i ruiner. Den stærke fæstning er i sine ældre partier det af danskerne

byggede slot, medens de yngre bygningspartier for en stor del er en udbyg¬
ning foretaget af ordensridderne.
Det er absolut en mulighed, at den danske borg og fæstningsby på
Narowaflodens bred har kunnet være et formidlingsled i kalmusplantens
vej til Danmark. I floden, som over en ræke høje vandfald afvander
Peipussøen til Den Finske Bugt, er kalmus kendt fra en lokalitet ovenfor
Narva ved

navn

Permiskiila (1961).

Kalmus i Estland og

ved Den Finske Bugt
Den nutidige udbredelse af kalmus i Estland er ganske interessant. Som i
Danmark er planten vidt udbredt, men med en lokalt tilsyneladende me¬
get uregelmæssig forekomst. Plantens udbredelse er hverken i Danmark
eller Estland fuldt udforsket, men i Estland ligger dens hovedområde som
før nævnt i landets sydlige og sydøstlige egne. På øerne Øsel (Saaremaa)
og Dagø (Hiiumaa) er arten sjælden. Et andet forhold fortjener i denne
forbindelse opmærksomhed, nemlig at kalmus synes at være meget sjælden
i Leningradområdet.84 Langs den russiske del af Den Finske Bugt kendes
kun to fund af arten! Det ene stammer fra en kejserlig park i byen Petrod¬
vorets. Det andet synes også at skrive sig fra en park eller have, der har
tilhørt en adelsfamilie, men ingen af forekomsterne kan være ældre end
fra zar Peter den Stores tid.88 Intet af de to fund har nogen forbindelse med
middelalderlige kulturpunkter,89 og tatarriget nåede aldrig til Finskebug¬
tens nærhed. I Estland derimod forekommer kalmus ganske ofte i egne
med klostre, borge og byer, som eksisterede i middelalderen. Medens man
hinsides grænsefloden, langs den russiske del af Den Finske Bugt, kun har
de nævnte to fund, som altså ikke er af bestande ældre end fra
befinder femten af de kendte estniske forekomster sig i nærheden

o.

1700,

af kysten

langs bugten.
Set på denne baggrund fremgår det, at indførslen af kalmus er af langt
ældre dato i Estland end i Leningradegnens kystland. At kalmus er nået
til Estland i løbet af middelalderen synes uomtvisteligt, ligesom at lithauerne har fået planten gennem deres hyppige kontakter med tatarerne.
I flere slaviske sprog røbes kalmusplantens herkomst. Ganske vist har
den hist og her flere navne, men det er et gennemgående træk, at man
kæder den sammen med tatarernes tilstedeværelse i Øst-Europa. Det al¬
mindelige russiske navn for Acorus calamus er air, men den kaldes tillige
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tatarskoye zelyo', hvilket betyder tatargræsset. Det samme gør det polske
tatarskie ziele og tatarskie korzen, det tjekkiske tatarak og rutheniske (et
ukrainsk sprog) cataraki. Dette navn, som med variationer går igen i så
mange slaviske frændesprog, viser sig mindsandten tillige i estnisk, der
hører til den finsk-ugriske sprogstamme. I Estland kaldes planten ganske
vist også ved sit mere internationale navn kalmus, men har ikke mindre
end tre folkelige navne: tader, taterselg og tatersåla, disse tre navne har alle
hjemme i den østlige del af Estland.87
Hertil kommer en oplysning hos den russiske botaniker Kulikov (1975)
Acorus calamus for at være en velkendt
tende århundredes Ukraine, Lithauen (!) og Polen.88

om, at

han

anser

art i

det

tret¬

De danske forbindelser med Estland gennem et og et

kvart århundrede
har været snart fastere, snart løsere knyttet, og de kulturelle påvirkninger
de to lande imellem har givetvis kunnet virke kraftigst gennem de kirke-

Fig 6. Kort

over

Estland med nutidens fund af kalmus

og

middelalderens kulturpunkter indteg¬

net.

® Landkloster.
1.

® By m.

kloster/klostre.
▼ By, fæstning.
• Kalmusforekomst.
Det kongelige (danske) Estlands grænse.
Tallinn (tre klostre). 2. Narva, slot, dansk grænsefæstning. 3. Padis, cistercienserabbedi.
Viljandi (et kloster). 5. KårkndtFalkenau, cistercienserabbedi. 6. Tartu (tre klostre). 7.

4.
Uus-Påmu.
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lige institutioner. Tallinns bispedømme hørte under ærkesædet i Lund,
hertugdømmets domicanerklostre tilhørte ordensprovinsen Dacia. Dominicanerne og de effektive og inititivrige cisterciensere må have haft adskil¬
lig kontakt til ordensfællerne i Danmark. Endelig er det værd at huske,
at det danske herredømme i Estland tildels var oprettet ud fra ønsket om
at kunne kontrollere den vigtige Østersøhandel.89
Der har således i 1200- og 1300-årene været forbindelser nok mellem
Estland og Danmark til en udveksling af et så lidet voluminøst kulturgods
som medicin- og nytteplanter.
Kalmus lader sig oven i købet med største lethed, i form af jordstængler,
transportere levende over store afstande.
Roma Kloster
Et forhold, der peger i modsat retning af Jens Linds indførselsteori bør dog
her nævnes.
Cistercienserabbediet Roma på Gotland ejede store godsområder i Est¬

land, bl.a. hovedgården Kolk, der i 1290 rådede over 14 landsbyer og
større enemærker, samt en byejendom med kornmagasiner i Tallinn. En
del af disse ejendomme havde Roma Kloster modtaget som gave fra Val¬
demar Sejrs søn Knud, der i en periode førte titel af hertug til Estland. De
danske konger havde altid, også efter afståelsen af Estland, betragtet Ro¬
mas estniske godser som hørende under deres magtsfære. Roma Kloster
drev handel og skibsfart over Østersøen, men trods denne nære forbin¬
delse til Estland, er det ikke hidtil i vore dage lykkedes at finde kalmus på
Gotland.
I

nogle

endnu bevarede fiskedamme ved Roma Klosters ruiner
findes den i det mindste ikke, ligeså lidt, som den nævnes af Linné i
dennes Gotlåndska Resa 1741. Rejsen gik også til Roma Kloster, hvorfra
Linné har noteret sig en række plantearter, men mellem disse søger man
forgæves efter kalmus.90
Roma Kloster ejede en del jordegods på Øland, hvorfra kalmus kendes,
men medens Romagodset ligger i den nordlige ende af den lange ø, er
fundene af kalmus gjort på sydspidsen, fjernt fra klostrets besiddelser.91
Det interessante spørgsmål om kalmus endnu skulle kunne findes på
Gotland og Øland kunne nok fortjene at blive løst gennem en grundigere
eftersøgning i alle de to øers ferske vande.
store,

Kalmus i Danmark
Udbredelsen af kalmus i Danmark

endnu ikke fuldtud
klarlagt. Dette skyldes givetvis, at arten kan findes i alle landets egne,
visse steder endog i store mængder.
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er

som

nævnt,

De hidtil registrerede fund findes opført på kartotekskort i Botanisk
Museums kartotek, og et kort over udbredelsen blev i 1939 udarbejdet af
Aa. og M. Køie.92 Det er naturligvis ret så vanskeligt, for ikke at sige

umuligt, udfra udbredelsen i nutiden med sikkerhed at afgøre, om kalmus
er indført i Danmark i 1200-1300-årene eller måske i sidste halvdel af
1500-årene.
En naturlig

spredning af kalmus sker ved, at strøm og bølgegang trans¬
porterer løsrevne jordstængler til nye egnede voksesteder på lavt vand i
sø og å. Om frøspredning kan der, som tidligere nævnt, ikke være tale i
vor del af verden. Transport af planten sker i vandløb medstrøms, og som
Jens Lind har bemærket, kan man finde kalmusbevoksninger i forbindelse
med middelalderens kulturanlæg, ovenikøbet nu og da på steder, hvortil
en naturlig spredning vil være stærkt hæmmet, måske ligefrem umulig,
ved at skulle foregå op imod strømmen i vandløb eller over større land¬
strækninger fra det ene ferske vand til det andet.
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Naturligvis kan

ved menneskets hjælp være sket senere
end i middelalderen. Men adskillige forekomster i umiddelbar nærhed af
middelalderlige klostre, borge eller slotte virker ikke så ganske tilfældige.
Jens Lind nævner således fund af kalmus på bemærkelsesværdige steder:
I en lille bæk ved Vitskøl Klosters ruiner. I Viborg Sø lige ved Asmild
Kloster, samt ved ærkebispens borg Hammershus på Bornholm! Om Jens
Linds tre eksempler gælder det dog, at alle tre middelalderanlæg har været
anvendt til beboelse m.v. også efter år 1600, og at kalmus derfor godt kan
være introduceret dertil efter middelalderens slutning.
Den forekomst
blandt de tre, som med størst sandsynlighed stammer fira middelalderen,
er nok kalmusbevoksningen i den lille bæk ved Vitskøl Kloster. Ved
klostret fandtes for øvrigt to nu forsvundne vandmøller med tilhørende
mølledamme.93 Man må nok i det hele taget regne med, at det er i nær¬
heden af klostrene, man skal søge eventuelle oprindelige middelalderlige
forekomster af kalmus, da det særligt var disse institutioner, der middel
alderen igennem tog sig af såvel lægegerning som den dertil hørende
medicinfiremstilling samt egentlig havedyrkning. Også vandanlæg som
mølledamme, kanaler og fiskedamme var et almindeligt tilbehør til land¬
klostrene. Desuden blev alle klosterinstitutionerne nedlagt kort efter re¬
en transport

formationen. I Botanisk Museums kartotek finder man registreret en
række fund af kalmus i umiddelbar nærhed af klostersteder. Som eksempel
kan

Vestervig Kloster (augustinere), Mariager Kloster (birgitti¬
nere), Storåen ved Tvis Kloster (cisterciensere), Gudum Bro ved Gudum
Kloster (benedictinernonner), St. Katharinæ Kloster i Ribe (dominicanere),94 Dalum Kloster (benedictinere), Maribo Kloster (birgittinere),
Skovkloster (benedictinére) og Sorø Kloster (cisterciensere).
nævnes:

Resumé

kalmus fra Øst-Europa i almindelighed og Estland i
særdeleshed synes at vise, at kalmus er nået frem til Østersøkysten i løbet
af middelalderen, muligvis i 1200-årenes sidste halvdel. Relationerne mel¬
lem Estland og Danmark, ikke mindst de kirkelige, har været nære og
hyppige nok til, at en overførsel mellem de to lande af kalmusplantens
jordstængler er sandsynlig, måske henimod år 1300.
Kalmus er udbredt over alle landsdele i Danmark, men mange steder
med en mærkelig spredt forekomst. Planten er desuden ofte fundet i
bemærkelsesværdig forbindelse med »kulturpunkter« fra middelalderen,
Oplysningerne

om

hvoraf ikke mindst klostersteder i denne forbindelse har interesse. Klo¬

de steder, hvor i middelalderen hovedparten af al fore¬
tagsomhed indenfor områderne lægegerning, sygepleje, medicinfremstil¬
ling og plantedyrkning udfoldede sig.

strene var
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netop

Fig. 8. Gudenåens klostre

kalmusforekomster.
Området, der afvandes af Gudenåens flodsystem, er på størrelse med Fyn og nåede en kulturel
blomstring i middelalderen, da i alt 14 store og små klostre opstod langs den og dens tilløb.
Undersøgelsen af kalmus' udbredelse i Gudenåsystemet har påvist ejendommeligt isolerede
forekomster af arten ved Voer Kloster, Ring Kloster og Alling Kloster, og støtter dermed
overbevisende Jens Linds tese om inførsel af kalmus i Danmark allerede i middelalderen.
O Kloster. • Kalmus-forekomst.
og
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Intet samlet

geografisk område på dansk grund har haft flere klostre end
Gudenålandet, og denne særlige kombination af kalmusbiotoper og mid¬
delalderlige kulturpunkter har dannet grundlag for en undersøgelse om¬
kring introduktionen af kalmus i Danmark.
At planten meget let spredes med strømmen nedad vandløbene er en
selvfølge. I søer er en spredning derimod straks vanskeligere og mere
tilfældig, da den skal befordres både af strøm og især bølger og vind.
Særligt bemærkelsesværdige er forekomsterne af kalmus ved Voer Kloster,
Ring Kloster, Øm Kloster og Alling Kloster, foruden den mulige mangel på
forekomster ved Venge Kloster og Vejerslev Kloster, der begge er nedlagt
længe før år 1300.
Disse forhold virker langt fra tilfældige, og sandsynliggør indførslen af
levende kalmusplanter i Danmark i løbet af middelalderen, længe før de
tyrkiske eksemplarer fra De Kejserlige Haver i Wien og Prag i 1500-årene
indførtes i mange vesteuropæiske lande.
Undersøgelsen kan selvsagt ikke nå frem til noget egentlig bevis for, at
Jens Linds tanker om kalmus' spredning til Danmark holder stik. Mange
ukendte faktorer i naturen og i forbindelse med menneskelig aktivitet kan
i historiens forløb have haft indflydelse på kalmusplantens udbredelse,
men undersøgelsen synes at styrke Linds indvandringsteori, som da også
er almindeligt accepteret i den botaniske faglitteratur.
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ENGLISH SUMMARY

The introduction of
medieval Denmark.

the Tartar grass, calamus

or sweet

flag, Acorus calamus

to

The Danish botanist cand. pharm. Jens Lind (1874-1939) published in
1918 a dissertation about herbs in medieval Danish monastic gardens and
books. In this he set forth a theory about the introduction of A corus
calamus to medieval Denmark from Estonia, about two hundred years
before it was introduced to other Western European countries. The so
called "Royal Estonia", the northern provinces of the country, was from
1219 to 1347 a part of the Danish kingdom, and during this period there
was a more or less frequent communication between the two countries. It
seems as the sweet flag was introduced to Estonia from the far east by the
Tartars and the Lithuanians during the thirteenth century. In Denmark
the distribution of Acorus calamus seems in some places to have a relation
to medieval cultural points as for instance abbeys, monasteries and con¬
An investigation of the occurence of the specimen i the area of the
Gudenå river system, where a large number of monastic institutions has
been situated, was made by the staff of the Øm Kloster Museum.
vents.

Allthough the theory of J. Lind certainly is almost unproveable, the
investigations seem to show, that there really might be a connection
between the occurance of the sweet flag and medieval monasteries and
convents as Voer Abbey, 0m Abbey, Ailing Abbey and Ring Convent.
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del fra Wit, Alverdens planter
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Rostrup, Den

danske Flora.
2. Eutrof = næringsrig. Hanso, S., Vegetation of the Matsalu State Nature Reserve. Estland 1975. Desuden

iagttagelser fra Gudenå-systemet.
3. Efter oplysn. fra L. Laasimer og R. Sander.
4. Ostenfeld p. 231.
5. Egne iagttagelser i akvarium.
6. En triploid plante er i sin første dannelsesfase,
egne

kromosomer.

7. Raunkiær p. 287.
8. Lind 1918 p. 54.
9. Warming p. 117.
10. Sander p. 50.
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Lind 1918 p. 55-56.
Samuelsson p. 38.

Warming, E., Frøplanterne 1912 p. 127.
Køie p. 86.
Wit bd. 2 p. 662.
Her findes kalmus både i den frugtbare diploide og den ufrugtbare triploide form.
Lind 1918 p. 57.
Nielsen 1965 p. 92.
Harpestreng p. 74.
Kupffer 1909 p. 184.
Sander p. 50.
Lind 1918 p. 56. Hans Ame Jensen mener i Biblens Planter, Kbhvn. 1974, at der kan rejses tvivl om,
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græs Cymbopogon martinii eller sukkerrør, Saccharum officinarum.
Nielsen 1965 p. 92.
Harpestreng p. 74.
Pedersen 1533 p. XXXII.
Hvilken sygdom der menes her fremgår ikke af C. P. s tekst (Angina pectoris?).
Boers p. 51.
Paulli p. 156.
Hauberg 1932 p. 5.
Lind 1918 p. 59.
Genoptrykt i Randers 1972.
Hornemann 1806 p. 333. Manuskriptet afsluttet 1794.
Hvor kalmus vokser langs enge med græsningsarealer, bliver den almindeligvis ædt af kreaturerne.
Rafn. bd. 2 p. 476-78.
Sander p. 50.
Efter oplysninger af apoteker A. Helms.
Gram m.fl. p. 311. 1/. mundtlig oplysn. af Stina Teglmann Jepsen, Farmakologisk Laboratorium, Kbh.,
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38. Nielsen 1976 p. 106.
39. Efter oplysn. af dr. E.

40.
41.
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48.
49.

V. Dorogostaiskaya.

Gram m.fl. p. 311.

Reichborn-Kjennerud III
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Bl.a. mod vattersot.
Nielsen 1965 p. 92 og Reichborn-Kjennerud III p. 35.
Ibid. p. 35.
Efter oplysn. af dr. E. V. Dorogostaiskaya.
Den afhøstede hør rådner i vand, hvorved taverne frigøres for de uanvendelige dele af planten.
Efter oplysn. af professor dr. L. Laasimer, Tartu og Dr. Vello Helk, Kbh.
Efter oplysn. af rev. J. M. Langeveld, Apeldoorn.
Nielsen 1976 p. 105-106.
50. Alene i USA forårsagede epidemien henved en halv million dødsfald.
51. Bundgaard, T., Barndomserindringer fra Silkeborg, Midtjyllands Avis 24.9.1977 p. 20.
52. Møller, Andreas, Både og bådfolk i marsken p. 126-127. Esbjerg 1973.
53. Rafn bd. 2 p. 876.
54. If. Johan Hvidtfeldt, som dog tilføjer: »Grunden var dog snarere en gennemført renlighed ved forarbejd¬
ningen, hvorved vidjebarkens lugt blev tilbage«. Trap, Randers Amt 5. udg. p. 626.
55. Efter oplysn. af dr. E. V. Dorogostaiskaya.
56. Wit p. 662. I Iraq synes kalmus altså at kunne modne sine støvdragere.
57. Efter oplysn. af rev. M. Langeveld.
58. E. V. Dorogostaiskaya og M. Langeveld.
59. Nielsen 1976 p. 105-106.
60. Raunkiær 1896-99 p. 287.
61. Wit p. 662.
62. Mongolerne i Øst-Europa vil i det følgehde tillige benævnes tatarerne; navnet skal stamme fra tyrkisk, og
det russiske tatarrige var behersket af et blandet herrefolk af såvel mongolsk som tyrkisk oprindelse.
63. Meer, F. van der, Atlas d'Ordre Cistercien, Amsterdam 1965 p. 29.

64.
65.
66.

Kupffer 1909 p. 184. Lehmann, E., Flora von Polnisch-Livland mit besonderer Berucksichtigung der
Florengebiete Nordwestrusslands und des Ostbalticums, Dorpat 1895 p. 101. Lind 1918 p. 59.
Paulli p. 155.
Sander p. 50.
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Oplysninger i dette afsnit stammer hovedsagelig fra Johansen, Bunge, Stavenhagen og Toni Smied, Erik
Plovpenning, St. Wenzel und das Nonnenkloster zu Reval. Beitrage zur Kunde Estlands bd. 21 1. Tallinn
1937 p. 128-146.
68. Fuldstændig form: Tannikanlinna - if. Paul Johansen.
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70. Eesti Arhitektuuri Ajalugu p. 29.
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Birgittinerklostret

altså stiftet mere end et halvt årh. efter det danske herredømmes ophør i Estland.
Eesti Arhitektuuri Ajalugu p. 168-173. Stavenhagen p. 3. Gamer 1968 p. 168-69.
D.v.s. så godt som uafhængigt af stiftets biskop.
"I am quite sure the species may be found in Padise."
Også omkring Falkenau fandtes voldgrave og tæt ved klostret et naturligt vandløb.
I Videnskabernes Selskabs Botaniske Institut, Leningrad rummer det store herbarium kun 26 eksempl.
indsamlet i Leningrad-området (1976).
Zar Peter den Store (1682-1725).
If. E. V. Dorogostaiskaya, der bl.a. venligst har meddelt oplysningerne om kalmus i Leningrad-området.
Efter oplysn. af dr. L. Laasimer og dr. R. Sander, Tartu.
Efter oplysn. af dr. E. V. Dorogostaiskaya.
F.eks. Arup, Danmarks Historie I Kbh. 1961 p. 275 og Stjernsvård, Theodorik, biskop af Estland. SKALK
5. 1969 p. 18.
Linné, Carl von, Gothlåndska Resa, forrattad 1741 og oplysn. af dr. Bengt Petterson, Umeå.
Efter oplysn. af dr. Ove Almborn, Lund.
Køie p. 73-99.
Schiørring p. 2-3.
Efter oplysn. af prof. Johan Lange.
Lange I s. 23-24.
Uddannet som zoologisk konservator, siden 1960 ansat ved Øm Kloster Museum, 8660 Skanderborg som
museumsleder, 1965 udnævnt til familiaris af Cistercienserordenen. Litterær produktion indenfor områ¬
derne skønlitteratur, naturhistorie og historie, f.eks. Atlas over danske Klostre 1968, Charteuserordenen
i Danmark 1968, De venders 1972, Stage og damp 1981, div. arbejder om Øm Kloster.

Hvor intet
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p.

særligt

er

er

anført

er

figurerne

tegnet

(fotografiet taget) af forfatteren.

En

idyllisk have

Af Agnete Muusfeldt'
For nogle år siden hørte jeg om Nationalmuseets etnologiske undersøgelse
»Haven ved Hjemmet«, og da jeg havde fået museets spørgeliste, gik jeg

straks i gang

med besvarelsen. Men som det så ofte går - der var andre ting
at tage sig af, og skriverierne blev lagt på hylden. Nu har jeg gennem
læsning af årsskriftets haveskildringer fået mod på at forsøge igen, og
hvorfor ikke genbruge indledningen?
»Når jeg nu tager fat på at beskrive min barndoms have, er det, fordi
spørgelisten så stærkt tilskynder mig til det. Den nævner mange ting og
forhold, der indtil nu har været ganske selvfølgelige og derfor ret betyd¬
ningsløse i større sammenhæng. Nu tillægges de pludselig en betydning

Søen

var

havens

midtpunkt,

og

omkring den spadserede vi alle på den daglige havevandring efter

middagen.
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for kulturhistorien, og alle de små detaljer kædes i
til et billede af »min« have, der altid for mig selv
betydningsfuld del af mit liv.

erindringen sammen
har været en meget

Det vigtiste

for mig nu er at give udtryk for med hvilken hengiven
beundring vi alle, familie, venner og besøgende omtalte haven, brugte
den og deltog i dens liv, og at den derved spillede en rolle for vores liv og
oplevelser, som det i dag vil være vanskeligt at finde paralleller til.«
Da min far i 1910 købte hus i Charlottenlund, var det sikkert lige så
meget haven, han købte; for det helt betagende ved stedet var, at der lå
en lille sø, så tilpas stor, at det ikke virkede urimeligt med robåd og
bådebro.

Sent
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om

eftermiddagen falder lyset ind i nøddegangens

grønne

mørke. Ca. 1917.

Haven var oprindelig tegnet og anlagt i romantisk stil engang først i
90'erne af den tidligere ejers datter, som havde været elev på Vilvorde hos
den navnkundige Stephan Nyeland, der havde så stor en betydning for
den tids havekultur.
Det har sikkert været en stor og krævende opgave at anlægge haven,

der spores både omtanke og kærlighed i planen. Alt var så fornuftigt
disponeret, grusgangene slyngede sig på behersket vis, det oprindelige
terræn kom til sin ret, og de mange usædvanlige træer var placeret meget
effektfuldt. Lad så være, at der i tidens ånd var presset lovlig mange
sidetemaer ind, som lysthuse, udsigtshøj og rosenbede, for som havens
træer voksede til, mistede disse detaljer deres betydning i den landskabe¬
lige helhed.
Men andre detaljer afløste dem. I tiden efter 1. verdenskrig tog tingene
fart, der kom flere penge til huse, og min far, der tilbragte al sin fritid med
»at gå i haven« - ofte med mig i hælene - gav sig i lag med omfattende
stensætninger ved den nye bådebro, og efterhånden bredte »stenhøjene«
sig mere end godt var.
Inspirationskilden har måske været havekunst, det nye tidsskrift vi holdt
alle årene, for det bragte på den tid mange artikler om alle de ukendte
planter, der netop på denne tid kom i handelen herhjemme. Planternes
og

I sommertiden holder

man

til på

verandatrappen

og

på plænen. Ca. 1915.
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Haven

omring 1930. Nordøst opad.

krav til voksestedet blev indgående behandlet, og der var billeder fra
indviklede stenanlæg, mosebede o.s.v. Planteinteressen blev sikkert også
stimuleret af Vilvorde planteskole, der udgav omfattende kataloger, og
hvor man gav sig tid til personlig vejledning ved indkøbene søndag for¬

middag.
For plantekendere og for børn var stenhøjens lilleverden fyldt med poesi
og oplevelser. Med få meters afstand fandtes en kilde med små vandspejl
i kummer og bassiner, et hedeparti og et moseparti.
De nye stenanlæg og de mange forskellige planter blev behørigt beun¬
dret af gæsterne, dog med nogen distance, for havens dejlighed var dog
stadig træerne, plænen og søen. Der levede idyllen videre.
Kom nu med på en tur i haven!

Den
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hemmelige sti, hvor

man er næsten

helt alene i

naturen.

På

stenhøjen rislede også en kilde, der løb gennem en stenkumme fra et gammelt slot. Ca. 1924.

En

udflugt til thebordet på den anden side af søen. Ca. 1918.
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Straks inden for

lågen vokser store bøgetræer med grene langt ud over
vejen, så her er »skoven« med erantisbund og en let skjult bænk, der mest
bruges af dem, der kommer lidt sent hjem. Går vi langs huset, afløses
skoven pludselig af en rosenhave ud for østgavlen.
Der er tykt med perlegrus på gangene, og midt i er der en meget høj
flagstang. Rosenbedene er Mors domæne, hun synes, at dem skal man
anstændigvis have; men da hun hellere vil brodere end dyrke roser, passes
de nidkært af den galsindede gartner Johansen, iført cykelklemmer, hvid
manchetskjorte uden flip, sort vest med blank ryg samt sort bowler. Han
håndterer skuffejern og rive så kunstfærdigt, at buksbomkant såvel som
roser bliver mindre og mindre, så man rigtigt kan se den bare, fint revne
jord.
Foran huset breder den pompøse verandatrappe sig gæstfrit til begge
sider, og sammen med den blåregnprydede loggia er den familiens foret¬
rukne opholdssted. Herfra er der så dejlig en udsigt over plænen og søen,
og herfra kan man se alle de prægtige træer, hvis ve og vel ligger alle på
sinde. Her står »det røde træ«, en Prunus cerasifera 'Pissardii', der springer
så tidligt ud, og hvis grene bliver taget ind i vaskekælderen til senere
drivning i stuerne. Der er rødtjørnen og den fyldtblomstrede hvidtjørn.

En
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søndagseftermiddag på plænen i 1929.

Ned mod vandet står

hængepilen, der må fornys, hver gang den vokser
sig for stor, og endelig Paulownia'en, hvis store blade må beundres hver
søndag, og hvor fluesnapperne sidder på udkik mellem de korte svipture
over

søen

efter insekter.

Vi

går videre ad de svungne grusgange, kaster et blik på Hardy-pærerne
og de andre gamle frugttræer ud for vestgavlen, til ribsrækken, der gem¬
mer det indviklede kompostbunkesystem, og til stauderne, der vokser i

spredte duske og mest bliver betragtet som en slags nytteplanter, der først
beundres, når de er plukkede og arrangerede i buketter. Nu går det ned
ad bakke mod søen, og her hviler vi os lidt på »den runde bænk«, der som
ert halvcirkel åbner sig mod den brede del af søen, hvor åkanderne vokser.
Her er også bådebroens stensætning med puder af Campanula, Aubrietia og Linaria, kilden med Iris, Menyanthes og Sanguisorba, heden med
Thymus, Phlox subulata og alle de andre planter, der nævntes ved navn.
Efter en rotur går vi videre rundt om søen. Først igennem nøddegangens
lange, kuplede hulrum, forbi lindelysthuset, der blev meget brugt dengang
før første krig, da der var unge piger i huset, som brugte cyklen til at
transportere frokosten den lange vej fra køkkenet.

Langs søbredden under birkene fik

naturen

bv til

at være i

fred.
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Lidt videre fremme står de

birke som symboler på
naturen, og her langs bredden får sværdliljer, forglemmigej, brunelle og
ranunkler lov til at gro frit i det lange græs. Men kun et kort stykke, for
her midtvejs på næsset er igen en siddeplads med bænk, og bag den en
gruppe stedsegrønne. Her kan man hoppe ud på en sten i vandet og kikke
ned i dybet, hvis ikke pladsen er optaget af den vildtlevende skildpadde.
Langs trådhegnet mod vejen vokser sirbuskene. Der er både Forsythia,
Ribes, Deutzia og Philadelphus, og de står med lidt afstand, så folk kan
kikke ind til søen, og derfor er det også vigtigt, at Johansen graver jorden
to

smukke,

store

hvert efterår og

holder jorden ren netop her.
Langs søen er der nu en hemmelig sti, hvor ingen kan se en fra vin¬
duerne, fordi et busket dækker, og i vandkanten vokser tagrør.
Om man kan gå hen og se den dejlige have i dag? Ak, nej.
Få år efter min fars død midt i trediverne måtte vi opgive drømmen om
at beholde hjemmet, og en gang i begyndelsen af halvtredserne blev haven
»slagtet«. Søen blev fyldt op, alle træerne fældet, og tre huse blev bygget
i haven; endnu er det som et mareridt, når jeg gennemtænker, hvordan
træerne er revet op af maskinerne, og hvordan dyrene i søen er blevet
kvalt af jordmasserne.
Tilbage omkring det gamle hus er der nu kun smalle striber jord, men
ved lågen står de store bøgetræer dog stadig og strækker grenene langt ud
over

vejen.

1. Hortonom 1946. Efter ansættelse på

forskellige tegnestuer i kompagniskab med havearkitekt Erik Mygind
1948-61, hvorefter selvstændig virksomhed oprettedes. Siden 1978 drives den rådgivende virksomhed i
kompagniskab med landskabsarkitekt Inger Ravn (hortonom 1969). Lektorvikar ved KVL, afd. for have og
landskab 1970-73, censor fra 1973. Æresmedlem af Foreningen af Danske Landskabsarkitekter; tildelt
Substralprisen i 1983.
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Den

Krusenstjernske have i Kalmar

Af Johan Lange
Velbevarede »uberørte« middelstandshaver fra omkring
skifte har vi ikke mange af i Danmark. Erichsens gård i

sidste århundred¬
Rønne, der nu er
lagt ind under Bornholms Museums administration må fremhæves som en
af de bedre; der udfoldes ret store bestræbelser for at få den gjort endnu
bedre og helt svarende til status 1900-1930. Melstedgårds have nær Gud¬
hjem søges nu (ligeledes af Bornholms Museum) bragt i en acceptabel
stand. Vemmelev præstegårdshave var indtil 1974 endnu god i mange
henseender, selvom prydplantesortimentet var lidt tvivlsomt. Hist og her
gøres der prisværdige anstrengelser for at holde andre præstegårdshavers

Fig. 1. Ad denne idylliske gade, Gamle Kungsgatan, føres man op til den Krusenstjernske have,
der ligger langs (Nya) Kungsgatan. Åke Sjolund. Med tilladelse fra forlaget: Galleri Gardena,
Kalmar, Sweden (Copyright).
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originale plantebestand vedlige, men moderne fremmedelementer i form
af nymodens plantearter og -sorter plager mange af dem, og gangføringen
er de fleste steder spoleret, gangene f.eks. helt slettet. Små stumper af
korrekte haver af årgang 1900 kan sikkert findes adskillige steder, men
enten er det så galt med plantesortimentet eller med gangene eller der
mangler væsentlige haveelementer: thelysthuset fjernet, udsigtshøjen
jævnet med jorden osv.
En næsten perfekt have af den omhandlede art findes i dag i Kalmar
inden for den nu forsvundne middelalderlige bys (gamla stadens) område,
ikke langt fra slottet. Kalmars nuværende centrale del med lensstyrelseshus, domkirke, havn og banegård finder vi på »Kvarnholmen«, der først
bebyggedes i 1650'erne, efter at en brand havde lagt Gamlastan øde.
Kvarnholmen blev til det nye (befæstede) Kalmar, og for at fjenden ikke
skulle have mulighed for at søge dækning i Gamlastans ruiner, blev alt
jævnet med jorden, også den gamle domkirke fjernedes totalt. Da frede¬
ligere tider kom, og befolkningen i det nye Kalmar blev talrigere, blev
interessen for den store by tomt større. Det begyndt med at fiskere og
småhåndværkere byggede sig små huse, hvoraf mange eksisterer endnu,
senere kom det bedre borgerskab; storkøbmænd og embedsmænd byggede
landlige huse og anlagde mere eller mindre statelige haver omkring dem.

Fig. 2. Bag de hvidmalede havemøbler og sølvkuglen på en træpille ses hovedbygningen i det
Krusenstjemske hus, der nu er museum; i forgrunden dagliljer (Hemerocallis flava) og liljer
(Lilium croceum), til venstre for havedøren en tveget valnød.
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Fig. 3. Omtrent samme parti som på fig. 2, blot
i højre halvdel af billedet ses også på fig 2.

set

fra

en

anden vinkel. Den tvegede valnød

Fig. 4- Ved sydgavlen af det Krusenstjernske hus står dette herlige sæt gamle havemøbler i
støbejern.
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Den her

vedføjede plan fra 1872 over Den Krusens tjemska Trådgården er blevet til umiddelbart
før haven overgik til familien Krusenstjema. 1 1950'eme blev den nordøstligste del eksproprieret
og udlagt til gade, som det fremgår af påskriften Kungsgatan. En anden planlagt ekspropriering
(langs sydøstgrænsen, Gustav Vasagaten) kom ikke til udførelse.
En linje fra brønden til gartnerboligen peger mod nord.

j V* V ■
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*
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Vi hører

om

Rosénska, Lindblomska, Rundqvistska trådgården,

og

altså

den Krusenstjernska, som er den eneste tilbageblevne af de større.
Begyndelsen til denne sidste blev (under en anden slægts eje) gjort i 1762
i fransk stil. Ca. 100 år senere blev en del af haven af Philip von Krusenstjerna (t 1908) omlagt i det vi ville kalde engelsk stil med buede gange,
lille »tempel« og udsigtshøj. Templet er nu væk, men de særprægede store
kugler, én forgyldt, to forsølvede, anbragt på spidsen af hver sin træ-pille
nær stuehuset, er bevaret eller fornyet, ligesom her også ses nogle af de
krumme gange, kantet med store tropiske konkylier.
Vel vedligeholdt er den noget tunge træoverbygning på den stadig
fungerende dybe stensatte brønd (der ifølge traditionen er identisk med
den middelalderlige bybrønd) og plankelysthuset. Det velholdte stuehus
er nu museum, hvori møblement og vægbilleder vises helt som interiøret
var, da den sidste Krusenstjerna døde, og stedet af en ugift arving blev
også

om

til Kalmar Låns Museum.
Den centrale del af haven kan måske virke noget

testamenteret

mørk, præcis som
mange andre mindre haver i gammel stil, for træerne, især frugttræerne
er mange og tætstillede. Udover en stor elm, en parklind og nogle få ret
store valnødder findes gode gamle æble- og pæresorter: 'Gul Gråsten',
'Olands Kungsåpple', 'Kalmars Glasåpple', pæresorterne 'Marquise' og
'Bergamot', sødkirsebær 'Bigarreau', blomme, kræge og hyld. Frugtbu¬
skene er de sædvanlige, stikkelsbær, ribs og solbær samt hindbær og
brombær.

Fig. 5. Snørklede gange med konkylier langs randen ug så en blank spejlende sølvkugle på en
træpille hørte til i det bedre borgerskabs haver ved århundredskiftet, især i byer med en havn.
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Fig 6. Træoverbygningen på toppen af en lav høj med trappetrin skjuler den dybe stensatte
brønd, der ifølge traditionen er identisk med den middelalderlige bybrønd. Spansk kørvel i
forgrunden t.h.
Urterne

ligeledes ret talrige, og det gælder både prydplanterne
nytteplanterne.
Nedenfor bringes en knap fuldstændig liste.
er

»Naturaliserede«

gamle

og

urter

Myrrhis odorata
Lilium martagon

Hesperis matronalis
Bryonia sp (h- blomst)
Forårs-løgvækster har ikke kunnet

Aquilegia vulgaris
Chrysanthemum parthenium
Humulus
Lunaria

lupulus

annua

noteres.

Urter under kultur
Paeonia officinalis
Paeonia lactiflora
Dicentra spectabilis
Hemerocallis flava
Lilium croceum

Hosta undulata
Scabiosa caucasica
Dianthus barbatus

Papaver bracteatum
Physalis alkekengi

Campanula medium
Lychnis chalcedonica

Gypsophila paniculata
Helleborus niger
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Achillea filipendulina
Heuchera sanguinea
Heuchera americana
Centaurea montana

Sempervivum

tectorum

Clematis recta
Eremurus robustus

Coreopsis verticillata
Aster alpinus

Erigeron speciosus

Iberis sempervirens

Iris ge.manica
Iris sibirica

Chrysanthemum coccineum
Chrysanthemum maximum
Chrysanthemum frutescens
Chrysanthemum leucanthemum
Lysimachia punctata

Doronicum caucasicum
Trollius europaeus

Viola

cornuta

Delphinium cultorum
Solidago canadensis
Polemonium coeruleum

Astrantia major

Krydderurter
Melissa officinalis

Artemisia absinthium
Artemisia abrotanum
Mentha-arter
Lavandula angustifolia

Thymus vulgaris
Levisticum officinale

m.fl.

Køkkenurter
De fleste

almindelige

Træer og

buske

Morus alba
Rosa alba
Lonicera tatarica

Chaenomeles japonica

Syringa chinensis
Syringa vulgaris
Euonymus europaeus
Thuja occidentalis

Buxus sempervirens
Ribes alpinum
Viburnum opulus 'Roseum'
Taxus baccata

Deutzia scabra

Philadelphus coronarius
Ulmus glabra

Tilia

Weigela sp.
Symphoricarpus albus

vulgaris

Se i øvrigt

teksten angående frugt¬

træer.

LITTERATUR
Manne Hofrén,

Hvor intet
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Krusenstjernska gården. Udg. af Kalmar Lans Museum 1977.

særligt

er

anført

er

billederne

taget

af forfatteren.

Danske

havebrugs-

og

gartnerforeninger II

Af Hans Mathiesen
Første del

af denne artikel blev under titlen »Det begyndte med Landhusholdningsselskabet«
bragt i Fra Kvangård til Humlekule nr. 12, 1982.
Andre

gartnerforeninger

Udover de allerede

har der gennem årene været

dannet en række
forskellige foreninger og sammenslutninger for gartnere. Nogle af disse har
kun haft en kort levetid, som eksempel kan nævnes gartnerforeningen
Hortensa, som optrådte i 1896 men hurtigt forsvandt ud i glemslens
nævnte

mørke.
Andre levede noget længere; gartnerforeningen Viola var aktiv i årene
fra 1899 til 1907, den var specielt for unge gartnere og var oprettet for at

danne

modvægt mod de på den tid opdukkende fagforeninger. Den fik

øgenavnet

Nr. 44.

»Gartnersønnernes Forening«.

Torsdagen d. 30. Oktober 1890.

I. Aarg.

Dansk

Gartnerforbund blev startet i 1894, dets modpol, Foreningen af
arbejdsgivende Gartnere i Danmark dannedes i januar 1899 som følge af den
første betydende konflikt på gartneriområdet, der havde fundet sted i det
storkøbenhavnske område året før.
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En nærmere omtale af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger vil imid¬
lertid falde uden for denne artikels rammer.
Det samme gælder de mange forskellige handelsgartnerforeninger og

afsætningsfremmende sammenslutninger (G.A.S.A., K.G.T. o.s.v.).
Danmark har i mange år været kendt som foreningernes land, og de
mange kategorier af folk med forbindelse til havebrug og gartneri har
naturligvis sluttet sig sammen i organisationer; det gælder for eksempel
anlægsgartnere, landskabsarkitekter, konsulenter og blomsterhandlere.
Det vil ligeledes føre for vidt at gøre rede for disse foreninger, ej heller
indkøbsforeninger vil her blive nærmere omtalt.
Dansk Chrysanthemum'selskab blev dannet i 1897. Selskabet, som har
sin rod i hovedstadsområdet, og hvis formål er at fremme kendskabet til
krysantemum og deres dyrkning, har altid haft mange aktive gartnere
blandt sine medlemmer. Det har gennem årene gjort sig stærkt gældende,
især ved en lang række storartede udstillinger, hvoraf de fleste har været
afholdt i samarbejde med gartnerforeningens kredse.
Et andet aktivt selskab er Dansk Dahlia Selskab (fra 1951) som driver en
udstillingshave for dahlia (georginer) i Aldershvileparken i Bagsværd nord
for København og arrangerer en årlig udstilling af dahlia i Rødovre Cen¬
trum.

eksisteret som foreninger spredt rundt i landet
Ifølge sagens natur er sådanne foreninger ikke
særlig stabile, gartnere er - især i de unge år - et folkefærd som ofte
flytter, ligesom de efterhånden mister interessen for arbejdet i ungdoms¬
foreningerne til fordel for et arbejde i de »voksne« organisationer.
I de senere år har landsforeningen Den unge Gartner, som har lokalaf¬
delinger ud over landet, imidlertid haft en fast aftale med og sekretariat
hos Dansk Erhvervsgartnerforening, hvorved hele foreningsarbejdet for de
unge gartnere er kommet i faste rammer.
Den unge Gartner har
siden midten af tyverne.

Skole- og
De

elevforeninger

gartnerskoler har hver deres elevforening, ældst er Vilvordes Minde
fra 1882, derefter følger Beder Gartnerskoles Elevforening (fra 1903), me¬
dens Søhus elevforening er fra 1956. Foruden at være samlingssteder for
gamle og nuværende elever har foreningerne også en mission som støtte¬
foreninger for skolerne, noget som undertiden kan være tiltrængt.
De studerende ved Landbohøjskolens havebrugsafdelinger har siden
1929 haft deres egen forening. Den hed indtil 1969 Foreningen af Havebrugsstuderende, men tog så navneforandring til Foreningen af Hortonom¬
tre

studerende.
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Frugtavl
Flere af de organisationer

blevet alment havebrugsmæssige
er startet som rene interesseorganisationer for frugtavlere.
Det gælder Det jyske Haveselskab, som blev stiftet i 1873 med det særlige
formål at fremme frugttrædyrkningen i Jylland, og det gælder for Østifter¬
nes Haveselskab, som fra starten (i 1888) indtil 1908 hed Østifternes For¬
ening til Frugtavlens Fremme.
som senere er

Nr. 7.

8.

Aargang-.

-É JULI 1897.

HoRTUliflNIft

i '

1

udsendes af

i

G-artnerforeningen „Hortulania"
s /

til dets Medlemmer.

Redigeret af

J. Jenssen.
Havebrugskandidat, Handelsgartner.

Også landbo- og husmandsforeningerne havde i mange år frugtavl som
et vigtigt programpunkt, men bortset fra nogle organisationer til fremme
af afsætningen af frugt (»Foreningen til Udførsel af Havesager« som eksi¬
sterede fra 1884 til 1893 med flere) skal man helt frem til 1. verdenskrig
før der er tale om rent frugtavlsmæssige foreningsdannelser.
I 1916 startede med statskonsulent A. Dalskov som primus motor Dan¬
marks Frugtavler-Forening; den fik kun kort levetid og ophørte omkring
1922.

Landsforeningen Dansk Frugtavl blev stiftet i 1927 med den dynamiske
E. V. Hardy-Hansen som formand. Foreningen, som fra starten satsede på
de mindre erhvervsfrugtavlere og landmænd og andre med frugtavl som
bierhverv førte en kraftig og udadvandt propaganda med det formål at få
plantet flere plantager og få de eksisterende gjort bedre.
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Foreningens kraftigt optrukne politik og dens formands kontroversielle
standpunkter førte imidlertid til at den snart kom i opposition til en stor
del af den egentlige erhvervsfrugtavl, hvad der i 1934 resulterede i dan¬
nelsen af Danmarks Erhvervsfrugtavlerforening.
Gennem mange år var der kold luft mellem disse to foreninger, men
tiden læger alle sår (og menneskets levetid er begrænset). Efter mere end
35 år lykkedes det endelig i 1971 at få de to foreninger smeltet sammen
i én forening, Dansk Erhvervsfrugtavl, som siden har varetaget så godt som
alle danske frugtavleres interesser.
Der har udover de nævnte foreninger været (og er) en lang række
organisationer med afsætningsmæssige formål indenfor frugtavlen.
De fleste af disse har været baseret på andelsbasis, blandt de betydeligste
af disse kan nævnes De danske andels-salgsforeninger for gartneri og frugtavl,
nu GASA Frugt Danmark og
Andelsforeningen Københavns Engros Grønttorv
(KGT).
Desuden findes der en række foreninger for afsætning af frugt i detail¬
leddet, den ældste af disse er vel Frugthandlerforeningen af 1889.

MEDDELELSER FRA DANMARKS FRUGTAVLER FORENING
»Frugtavl" udkommer d. 1. i hver Maaned og tilsendes Medlemmer
af Danmarks Frugtavler Forening gratis.

Planteskoler og

plantehandlere
I 1898 blev Foreningen af jyske Planteskoleejere stiftet på initiativ af C. J.
Brostrøm, Viborg. Dens første formand blev planteskoleejer Carl Marieboe, Fredericia, men da denne i 1900 blev redaktør af De samvirkende
danske Haveselskabers nye blad Haven overtog Brostrøm formandshvervet
han bestred til 1908.
I 1906 blev foreningen

som

landet, den
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tog navnet:

udvidet til at omfatte planteskoleejere fra hele
Dansk Planteskoleejerforening.

Dens

oprindelse

skiftende formænd

fraveg

man

som en forening for jyder gjorde
i et halvt århundrede stedse var

denne linie ved

at

dog at foreningens
jyder. Først i 1950
vælge J. G. Jarlgaard, Svendborg som

formand.
Ved omdannelsen af Aim. dansk

Gartnerforening til Dansk Erhvervs¬
gartnerforening i 1974 blev Planteskoleejerforeningen optaget som en
selvstændig kreds (kreds 7) i denne og har siden haft adresse hos Erhvervs¬
gartnerforeningen.
Der har gennem årene været - og er stadig - en lang række klubber og
sektioner indenfor Planteskoleejerforeningen.
Skovringen er en sammenslutning af forstplanteskoler, medens Danpla'
nex er en sluttet salgsorganisation for en række planteskoler.
Et sidestykke til Danplanex, Denca, som skulle etablere eksport af dan¬
ske planter til Canada, blev oprettet omkring 1960 men blev ingen succes.
Dansk Staudegartnerforening blev dannet i 1959 og arbejder på såvel
nationalt som internationalt plan.

Nr. 9

September

1925

Planteskolernes Ø-klub og dens pendant V-klubben deler i bedste for¬
ståelse landet mellem sig og har begge hovedsagelig selskabeligt formål.
Planteskolernes Propagandacentral A/S blev dannet af en kreds af plante¬

skoleejere i 1962, propagandacentralen beskæftiger sig med udgivelse af
fælleskataloger, plakater, billeder, dyrkningsvej ledninger m.v. og virker
både i Danmark og i udlandet.
Medens propagandacentralen, som arbejder i tæt samarbejde med Plan¬
teskoleejerforeningens katalogudvalg, handler med hvemsomhelst inden¬
for planteskolebranchen, er der også dannet lukkede »katalogringe«, hvis
formål det er at fremstille farvekataloger for sluttede kredse af plantesko¬
ler, således at man undgår at hinanden nærliggende planteskoler udsender
samme reklamemateriale til fælles kundekreds (geografisk overlapning).
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Gennem århundreder

planteskolerne nært forbundet med handelsgartnerierne, ja var oftest en del af disse.
Den første »rene« planteskolebedrift (Store Ravnsborg på Nørrebro,
som dengang var en forstad til København) blev etableret omkring 1669.
Der var til langt ind i dette århundrede stadig i de enkelte bedrifter tale
om en blanding af handelsgartneri, produktionsplanteskole og handelsplanteskole, omend der ret tidligt fandtes rene frugttræplanteskoler (f.eks.
Peter Vothman, Sønderborg, omkring år 1700).
Andre former for specialbedrifter var forstplanteskolerne som speciali¬
serede sig i planter til skovene, f.eks. Hørsholm Planteskole fra 1787.
Denne bedrift, som er landets ældste endnu eksisterende planteskole,
har gennem tiderne ændret driftsform, således at den i dag er en blanding
af produktions- og handelsplanteskole med hovedvægten lagt på planter
til privathaver.
En egentlig opdeling af planteskoleerhvervet i et produktionsled (plan¬
teskoler) og et handelsled (plantehandlere) er især sket indenfor de sidste
30-40 år, og dette gav stødet til oprettelse af en særlig plantehandlerorvar

ganisation.
Det

begyndte i København hvor Københavns og Omegens Plantehandlerforening (K.O.P) så dagens lys i 1947.
Blandt initiativtagerne var planteskoleejer Johs. Thomsen, Islevdalsvej, som også gennem flere år var foreningens formand. Blandt forenin¬
gens første initiativer var oprettelse af en sortliste over dårlige betalere.
Foreningen fik hurtigt mange medlemmer blandt plantehandlere og plan¬
teskoler over hele landet, og fra 1966 tog den navnet: Landsforeningen af
danske Plantehandlere.
I 1975 indledte man
Den
blev

bladsamarbejde (om bladet »Gartner Nyt«) med
aim. Gartnerforening, dette varede dog kun et par år, og fra 1977
foreningen optaget i Dansk Erhvervsgartnerforening.

Andre

et

foreninger

Der har

sammenslutninger med større
eller mindre tilknytning til gartneri og havebrug.
En af veteranerne er Selskabet for Stuekultur (af 1893) som stadig trives.
Foreninger af havedyrkere med særlig interesse for visse kulturer kom¬
mer og går som moden skifter.
Som eksempler på disse kan nævnes klubber og selskaber for dyrkning
af kaktus, rhododendron og orchideer.
Dansk Lathyrus- og Rosenselskab fra 1937, der gjorde sig stærkt bemærket
som udstillingsarrangør er desværre for længst blevet offer for foreningsdøden.
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været og er mange

foreninger

og

Denne summariske oversigt over

danske havebrugs- og gartnerforenin¬
ger gennem tiderne kan vel bedst afsluttes ved at nævne dette skrifts
udgiver, Havebrugshistorisk Selskab, som blev oprettet i 1970 på initiativ
af professor Anton Pedersen m.fl.
KILDER

D.E.G., Dansk Erhvervsgartnerforening

og

gartneriets organisationer, div. udg.

Årbog for Gartneri 1966-1970.
Gartnernyt, div. udg.
Fra Kvangård til Humlekule, div. udg.
Haven og Haveblade i 100 år, 1976, særtryk af tidsskriftet
Nordisk illustreret Havebrugsleksikon, 5. udg., 1945-48.

Pedersen, A. Småskrift

nr.

6, 1971,

nr.

7, 1973

og nr.

Haven.

10, 1976.

Tholle, Johs., Københavns Kreds af Aim. Dansk Gartnerforening 1883-1958.
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SMÅ

MEDDELELSER

Udstillingen Have

og

Fritid 1983

Det

jydske Haveselskabs udstilling i Dronningborghallen ved Randers den 2.-4.
september

Havebrugshistorisk Selskab deltog og havde fået tildelt en 10 meter lang
stand. Et lysbilledapparat i en dagslysskærm med timer (automatisk frem¬
fører) kørte hele tiden i de åbne timer (kl. 10-19) og viste i løbet af ca.
10 minutter i alt 81 billeder af dels historiske haver dels udvalgte have¬
planter med en superkort indførselshistorisk tekst, dels glimt fra enkelte
af vore ekskursioner. På det 10 meter lange bord var fremlagt alle 12
numre af vort årsskrift, hver i en »lænke«, for at de ikke skulle »løbe
væk«, samt flere små dynger af vor nyfremstillede brochure. Bordet var
yderligere pyntet med kvan og humle og husløg, som en lokal staudegart¬
ner havde leveret, de to første arter symboliserende årsskriftet Fra Kvan¬
gård til Humlekule. På bagvæggen umiddelbart ovenfor bordet var op¬
hængt nogle af Botanisk Instituts fremragende håndmalede forelæsningstavler: Ni udvalgte planter, dels udprægede haveplanter dels et par na¬
turaliserede arter med en særlig interessant historie, hver af de ni arter
med en kort tekst der kort meddelte den enkelte plantes kulturhistorie, se
nedenfor. Teksterne var yderligere optrykt samlet på et A4-ark (begge
sider), så publikum kunne få noget at tage med hjem og studere (?). Oven
over (de midsterste af) tavlerne stod med 10 cm høje kulsorte bogstaver
på hvid baggrund
HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB

Åbne Dage på Landbohøjskolen 10.-11. sept.
En mulighed for at udnytte udstillingsmaterialet
havn havde vist sig kort inden rejsen derop,

fra Randers også i Køben¬
idet Havebrugsinstituttet
tilbød at overlade noget af pladsen i og uden for auditorium 3-04 til
Havebrugshistorisk Selskab. Materialet måtte vises i to forskellige lokaler,
forrummet og selve aud. 3-04; men vi er naturligvis både institut og
højskole taknemmelige for gæstfrihed over for vor forening, en gæstfrihed
der lover godt for fremtidigt samarbejde mellem forening og højskole.
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Teksterne til de på

begge udstillinger ophængte plancher:

Hestekastanie, ofte blot kaldt Kastanie, er en græsk-lilleasiatisk plante der
formodentlig først er blevet indført til Danmark i 1721, regningen på de
først indførte planter ligger på Rigsarkivet. Dens velkendte, brune, store
frø er blevet brugt mod hoste hos heste, men navnet sigter snarere til at
frøene, modsat Ægte Kastanies, er uspiselige for mennesker, derfor dyre¬
navnet. Blev først indplantet i herregårdshaver, specielt dyrehaverne, idet
drøvtyggere, f.eks. hjorte, gerne æder frøene.

Lægerabarber har været brugt som lægeplante (afføringsmiddel) helt fra
middelalderen. Og den lignende Haverabarber, der stammer fra Asien fik
oprindelig samme anvendelse. Først imod midten af 1800-tallet blev det
her i Danmark i visse kredse mere almindeligt at tilberede de tykke stilke
til grød, kompot og lignende. Men virkelig udbredelse i landet kom først
i slutningen af 1800-tallet.
Kalmus stammer fra Sydøst-Asien og er altså en tropisk sumpplante, der
nu findes forvildet vist i alle
lande i Europa. Den er oprindelig i
1200-tallet af mongolerne (Djengis Khan) blevet medbragt som desinfek¬
tionsmiddel i hestes drikkevand, overalt hvor mongolerne trængte frem,
helt til Estlands grænser. Her fik danske riddere og munke fat i den og

bragte den til Danmark vist i 1300-tallets første år.

Glimt fra
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Havebrugshistorisk Selskabs stand på udstillingen i Dronningborghallen.

Husløg er en sydeuropæisk plante der ynder varme og, i en vis grad, tørke.
Den kan derfor dyrkes på stendiger og tage, bedst gamle stråtage. Også i
Nord-Skandinavien ses sukkulente planter (til stenurtfamilien) vokse på
tage. En tæt bevoksning af dem hindrer eller hæmmer gnister i at fænge.
Derfor er Husløg blevet plantet på tage. Og traditionen har holdt sig, så
selv en enkelt plante over indgangsdøren ansås (anses?) for at kunne
forhindre alt ondt i at indfinde sig i huset, ganske ligesom en hestesko.
Kirsebær-Kornel

fra Midt- og

Sydeuropa og kan i naturen optræde
i meget lavtvoksende individer. Men særlig romerne og før dem etru¬
skerne forstod at anvende retvoksende skud til forskellige formål, især til
fremstilling af spyd med eller uden jernspids. Også frugterne er helt fra
oldtiden blevet udnyttet, bedst i tilberedt tilstand. Denne brug kendes
også fra Danmark; således omtaler Viborg-præsten Iver Dam Just i sin
havebog fra 1774 Kirsebær-Kornel kun blandt frugtbuskene.
stammer

Malurt er vildtvoksende i de østlige dele af Nordskandinavien, men må i
Danmark regnes for udelukkende forvildet fra dyrkning. Ældgammelt
middel dels mod indvoldsorm dels mod møl, hvad navnet Malurt (egentlig

»mølurt«) hentyder til. I vore dage og tidligere brug(t)es den til
på snaps, hvad dens nære slægtning Strandmalurt også gør.

at sætte
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Berberis vulgaris er det desværre forbudt at dyrke eller blot frede, hvor den
har forvildet sig fra gammel dyrkning, indført fra Sydeuropa som den er
allerede i middelalderen. Forbuddet skyldes den noksom bekendte rolle
som smittebærer for kornets sortrust, der i visse år har ødelagt værdier for

milioner kroner. Planten bærer ellers særdeles vitaminrige frugter
har også spillet en vis rolle som farveplante.

mange
og

fra Sydøsteuropa, men er først bragt i kultur efter middel¬
alderens afslutning, i Danmark endda først i 1600-tallet. Vor ældste kilde
(Simon Paulli) kalder den Syringe, som egentlig tilkommer Uægte Ja¬
smin, Pibeved, Philadelphus, idet denne plantes grene er blevet brugt til
fremstilling af tynde rør, hvad også navnet Pibeved sigter til. Vor Syringe
(Syrén) har kun haft æstetisk værdi.
Syrén

stammer

Skamtyde regnes nu for ukrudt, men har tidligere været dyrket ved klostre.
Indtaget i passende dosis mentes planten at have en nedsættende virkning
på kønsdriften, hvad både nonner og munke havde brug for at vide. Den
træffes ikke sjældent på klostertomter, selv efter at den som grøn plante
har været væk fra stedet i årevis, ja i århundreder; det skyldes frøets evne
til at beholde spireevnen i næsten ubegrænset tid, blot det ligger tilpas
fugtigt og iltfrit i jorden.

Andre aktiviteter
Sakskøbing (se vort årsskrift 1981 s. 7-21) bliver,
bortset fra de store stenanlæg og det 120 meter lange, for ca. ti år siden
nedlagte staudebed, smukt vedligeholdt, og godsejeren vil sætte meget ind
på at træbestanden opretholdes. Der er skåret podekviste og stiklinger af
en række af de værdifulde og/eller sjældne træer, der bør formeres op, så
de stadig vil kunne findes i parken. Formanden har aflagt besøg dernede
tre gange og har sammen med den tidligere skovrider (Hans Dons) og
godsejeren gennemgået terrænet med henblik på en langtidsplan. Arbo¬
retet i Hørsholm har tilbudt at være behjælpelig med opformering og med
levering af andet plantemateriale.
Krenkerup Have

nær

Kulturhistorisk Museum i Randers har anmodet

Havebrugshistorisk Selskab
(ved formand og næstformand) om bistand ved retablering af haven ved
den nylig erhvervede landbrugsejendom i Paderup syd for Randers. Besig¬
tigelse af stedet og møde med andre involverede fandt sted den 4. novem¬
ber 83. Haven, der ikke var slemt ukrudtshærget, men dog noget forsømt
med for mange store og til dels selvsåede træer, vil kunne danne et virkelig
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godt grundlag for en landbohave fra årene 1850-1910. Nogle moderne
roser, incl. R.rugosa, et par Cotoneaster-arter og Berberis thunbergii vil blive
fjernet. Ellers er plantesortimentet, så vidt det kunne ses, i orden for
tidsperioden.
Sankt Lukasstiftelsen bestilte gennem Fonden for Træer og Miljø en
artikel til stiftelsens årsskrift om havens historie og dens træer og buske.

Årsskriftet udkom

i november 83.

Johan Lange

Miss Gertrude

Jekyll

Den 8. december 1982

det 50 år siden at den store kvindelige engelske
havekunstner Miss Gertrude Jekyll døde, 89 år gammel.
På denne dato og efterfølgende dag afholdtes i England et seminar for
at mindes Miss Gertrude Jekyll's betydning for europæisk og amerikansk
havekunst. Det skete på St. Aidans College ved Durham Universitetet.
Ved forelæsninger blev der fortalt om hendes liv, ideer og beplant¬
var

nings-æstetiske teorier, for eksempel:
Gertrude Jekyll: En gartner forud for sin tid,
Gertrude Jekyll som dekorativ kunstner,
Jekyll genfødt: Historien om restaureringen af Hestercombe, og
Gertrude Jekyll som landskabs-planlægger.
En udstilling viste nogle af hendes og arkitekten Sir Edwin Lutyen's
haveplaner og tegninger, for eksempel til de tre haveanlæg, hun udførte
i U.S.A.

Endvidere var der fremlagt bøger af og om G. J. og ophængt nogle af
hendes malerier, samt malede portrætter af hende. En lille vinterhave i
Gertrude Jekyll-stil var anlagt ved kollegiet i anledning af seminaret.
Der deltog omkring 100 havearkitekter, studerende og andre haveinter-

esserede,

fra England, men også nogle fra U.S.A. og enkelte andre
lande. Danmark og Skandinavien var repræsenteret af undertegnede.
Allerede i november-december 1981 blev Miss Gertrude Jekyll's tegnin¬
ger og beplantningsplaner vist som fotokopier fra U.S.A. ved en udstilling
mest

i London.

Miss Gertrude

Jekyll fik stor betydning for planlægningen af haver og
parker, først og fremmest på grund af hendes mange meget læste have- og
plantebøger, men også ved hendes egen berømte have Munstead Wood i
Surrey, færdiganlagt i 1897, og som blev besøgt af et utal af havearkitekter
og have interesserede fra mange lande, også de skandinaviske. Hun må
sikkert betragtes som en af de grundlæggende personligheder af vor tids
frie naturprægede haveæstetik.
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I Danmark og

Sverige blev flere havearkitekter inspireret af hendes
beplantnings-ideer, men det var først og fremmest den store danske ha¬
vearkitekt G. N. Brandt (1878-1945), der med stor dygtighed fulgte Gert¬
rude Jekyll's teorier og tilpassede dem efter danske og skånske forhold.
Apropos: Hvad gjorde vi forresten i Danmark for at markere G. N.
Brandt's 100-årsdag den 17. marts 1978?
I løbet af sit lange og uhyre produktive liv gav Miss Gertrude Jekyll
tegninger til blandt andet 150 haver, og de fleste af hendes originale haveog beplantnings-planer findes i California Universitet i Berkley i U.S.A.,
og som fotokopier i England, hvor de bevares som et af den engelske
nations klenodier.

Seminaret,

som

blev indledt med

det fornemme og meget

mindereception, var arrangeret af
aktive engelske selskab for havehistorie: Garden
en

History Society.
Asger Ørum-Larsen
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Boganmeldelse
P. Chr. Nielsen

m.fl.: Carl Syrach-Larsen 6. juli 1898-20. januar 1979.
Mindehæfte udgivet af Skovhistorisk Selskab 1982, 11 illustrationer, 39

sider, tilsendt medlemmer af Skovhistorisk Selskab, ikke i handelen.
Et smukt og tiltalende lille hæfte, hvis vigtigste afsnit er skrevet af HHS'
faste dirigent »PC«. Han og hans to medudgivere af jnindehæftet, forstkand. Kirsten Olesen, f. Syrach Larsen og overassistent Harry Petersen
indleder hæftet med et par linjer, om at der i nekrologerne om dr. Sy¬
rach-Larsen kun har været plads til korte bemærkninger om hans indsats
for skovhistorien; derfor har de fået den særdeles gode ide at udgive et
mindeskrift, hvori Syrach-Larsens alsidige virke, især hans indsats for
skovhistorien omtales lidt bredere, ligesom afsnit af hans danske manu¬
skript til Genetics in Silviculture bringes. Endelig forelægges en praktisk
taget komplet Syrach-Larsen-bibliografi. I alle disse tre afsnit er der bemærkelselsværdige enkeltheder ud over den helhed som vi her i Have¬

brugshistorisk Selskab fuldt ud kan acceptere, at en betydningsfuld ind¬
sats, især på det begejstret organisatoriske område inden for så godt som
alle skovbrugets og skovbrugsteoriens vide forgreninger, bliver omtalt og
fremhævet. Og når denne omtale skal trækkes frem her, er det fordi
Syrach-Larsen også betød noget for havebrugshistorien, for så vidt som en
lille række af hans allerførste arbejder er af havebrugshistorisk art. Biblio¬
grafien nævner på s. 35 med understregning af årstallene (som ifølge
redaktionen angiver vigtigere arbejder) 1) 1925 Den forstbotaniske Have
i Charlottenlund. Et bidrag til dens Historie. 2) 1928 Fremmede Naale-

é
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Indførelse i danske Haver efter 1779. 3) 1928 Sjældne Naaletræer
i danske haver (I. Sjælland). 4) 1933 Sjældne Naaletræer i danske Haver
(II. Maribo og Bornholms amter). Ganske vist har CSL tilføjet som under¬

træers

titel til

afhandling nr. 3 (i Dansk Skovforenings Tidsskrift 1928) En
forstbotanisk Undersøgelse. Men det skal ikke afholde os fra at nævne den
her, da karakteren af afhandlingen vel ikke bliver mindre havebrugshisto¬
risk ved tilføjelsen af denne lidt uheldige undertitel, uheldig for så vidt
studier i parkplanternes alder og herkomst, højde- og stammetykkelsesmål
samt (smukke) kronudvikling næppe er et mere forst- end havebrugsbo¬
tanisk arbejdsfelt, ligesom det indførselshistoriske er bærende. Desværre
udeblev den planlagte fortsættelse (Fyn-Jylland).
Det er alle fire særdeles værdifulde værker, der bygger på et antal trykte
kilder foruden naturligvis Fortsbotan. Haves protokoller og egne iagtta¬
gelser i hundredvis.
Særligt fremhæves bør arbejdet- Fremmede Naaletræers Indførelse i
danske Haver efter 1779, trykt i Landbohøjskolens årsskrift 1928, idet det
er første gang et bredere udvalg af plantearter her i landet behandles
indførselsvidenskabeligt. Jens Østergaard begyndte først at virke i den
retning i 1936 og behandlede enkeltslægter (først lærk og dværgcypres),
men gik til gengæld grundigere til værks med granskning i en række
arkiver, især Rigsarkivet, se f.eks. hans hestekastanie-afhandling i Horticultura 1957. En så intens søgen i gamle arkivalier faldt ikke naturligt
for Syrach-Larsen, som var den udadvendte, inspirerende natur; det tørre
og kedelige arbejde overlod han gerne til andre som f.eks. i sin egenskab
af formand det at skrive og forelægge de tilbagevendende årsberetninger
ved generalforsamlingerne i Dansk Dendrologisk Forening, se DDÅrsskrift
1961-69. P. C. Nielsens redegørelse, for nu at vende tilbage til den, er da
også velgørende saglig og nøgtern, udpræget anerkendende, uden at dens
forfatter synes at nære næsegrus beundring for »Doktoren«.
I det andet afsnit får som nævnt Syrach-Larsen selv ordet (i uddrag af
sit danske manuskript til Genetics in Silviculture). Det slutter på en for
bogens forfatter karakteristisk måde:
»Det er overordentligt vigtigt, at hvert led på vejen fremad tilpasses
skovbrugets forhold. Vi må derfor ikke give arbejdet fra os. Vi kan drage
medarbejdere ind i vort fag, men det fortslig-økonomiske må ikke tabes
af syne. - Selvom det er et alvorligt mål, vi har for øje, og selvom vi skal
være forstmænd med liv og sjæl, så kan det også ses som en smuk form
for sport. Jagten efter de smukkeste bevoksninger og skovens prægtigste
frembringelser af enkelte træer, såvel i naturskove som de mere civilise¬
rede, velplejede skove, kan i meget minde om jægerens søgen efter det
smukkeste vildt. I stedet for at dræbe byttet, hvilken sport ligger der da
ikke i af dette at fremstille nyt levende materiale med tilstræbte egenska¬
ber.«

70

Men afsnittet

helhed viser

Syrach-Larsen ikke ønskede at stille
sig selv i positur som banebryderen med de helt originale videnskabelige
ideer. Tværtimod redegør han ærligt og beskedent for hvorfra (en væsent¬
lig del af) hans tanker kom, og hvem der havde banet vejen for forædlingsprincipperne. Han skriver således:
»Medens vi var optaget af andre mere nærliggende opgaver, fejrede
både landbrug og havebrug triumfer ved udnyttelse af deres plantemate¬
riales arvelige egenskaber.« (s. 23). Om gartnerfirmaet Vilmorins arbejde
i 1820-40 med klimatiske racer i parktræer skriver CSL:
»Det var et botanisk arbejde, hvor skovbruget desværre viste sin selv¬
stændighed ved at lade det upåagtet.« (s. 23).
»I 1900 gennemførte Cieslar i Østrig og Engler i Schweiz forsøg der
tydeligt demonstrerede tilstedeværelsen af klimatisk betingede racer hos
rødgran.« (s. 25). »Et af den svenske forstmand og botaniker V. T. Ortenblad i de sidste år før 1900 fremsat forslag om et mere energisk foræd¬
lingsarbejde på grundlag af enkelte individers udvalg blev derimod ikke
fulgt.« (s. 25). »I en undersøgelse over skovfyr høstede han [L. von
Lochow] frø fra en række særligt gode modertræer i det tiltrukne afkom
på en sådan måde, at de let kunne sammenlignes.« (s. 25); her har vi altså
ideen til Syrach-Larsens træskuer. Videre skriver han:
»Det skal også nævnes, at Klotzsch så tidligt som 1854 søgte at henlede
forstmænds opmærksomhed på hybriders værdi.« (s. 27). Se endvidere
især side 28, hvor der redegøres for mange af de ideer, der senere er blevet
tillagt CSL, men som allerede var blevet fremsat før hans tid. Nok var
Syrach-Larsen original og banebrydende i mange retninger, men det tje¬
ner ikke noget godt formål at overdrive hans indsats eller at fortie (bevidst
eller ubevidst) andres fortjenester.
som

at

Det kunne til sidst være fristende, ved at trække enkeltheder frem,
hvor der i hyldesttaler til og omtaler af Syrach-Larsen er blevet »smurt

rigeligt på«, at stille hans egne udsagn op mod hvad (lidt for) velmenende
fagfæller og beundrere har sagt. Vi nøjes med at lade ham udtale sig på
enkelte bestemte punkter, som viser at visse meninger om Syrach-Larsen
skal revideres for at vi kan få et sandfærdigt billede af hans indsats, og
hvem af os ønsker ikke det.
CSL s. 23: »C. Fischbach

selv

skovbruger

...

...,

hans afhandlinger om
skovtræernes arvelighed fremkom
i 1848
men han udtrykker sam¬
tidig sin bekymring for om det vil lykkes at få forstmænd til at interessere
sig for »solch minutioses Detail der Forstwirtschaft«. [Hans forsøg med
Quercus robur 'Fastigiata's arvelighed] førte ham til at anbefale forsøgsplantning med frø fra et mindre antal udvalgte særlig værdifulde træer
var

og

CSL s. 28: »Den svenske naturforsker Gunnar Andersson fremkom
allerede i 1906 med et indlæg ... at det ville være en stor fordel at følge
...«.
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eksempel og anvende podning i vid udstrækning. Tyskeren L.
Fabritius
er også inde på at skovtræer kan formeres vegetativt og derved
mangfoldiggøres til anlæg af plantninger med det formål
alene at producere frø. Omtrent samtidig nævner lederen af det danske
forstlige forsøgsvæsen A. Oppermann (1923) i et arbejde om lærken mu¬
lighed for at pode de mest værdifulde træer for derved at få mulighed for
mere frø.« CSL s. 27: »Hybridlærken Larix decidua x leptolepis (L. eurolepis) i Skotland tiltrak sig for alvor forstmænds interesse, og den har
lige siden den første indgående omtale i 1915 været genstand for megen
opmærksomhed.«
I bibliografien er der samlet 154 titler på artikler i tidsskrifter, rapporter,
bøger og aviser, herunder anmeldelser og nekrologer samt selvstændige
bøger. Det er de forstlige tidsskrifter der har aftaget langt de fleste af
Syrach-Larsens artikler, alene i Dansk Skovforenings tidsskrift 30, derefter
kommer Forstlig Budstikke med 13 mindre artikler, men ikke få udenland¬
ske forstlige og genetiske tidsskrifter og skrifter af blandet indhold har nydt
godt af hans bidrag.
En af Syrach-Larsens sidste småopsatser, hvis ikke netop den allersidste,
nemlig omtalen af Dansk Dendrologisk Forenings 25-års jubilæum i 1974
synes at være undgået bibliografens opmærksomhed ligesom en ekskursionsberetning i 1970-hæftet om en tur i 1968; men bortset fra disse korte
gartnernes

...

omtaler anføres hans lille artikel om Cornus nuttallii fra 1973
som hans sidst trykte artikel, i øvrigt hans eneste af dendrologisk karakter
i dette årsskrift, men til gengæld vedføjet et meget smukt farvefotografi af

oversete

planten i blomstring; og det skulle ikke undre, om Syrach-Larsen selv har
stået og holdt på grenen under fotograferingen.
Johan Lange
Ved henvendelse til Skovhistorisk Sebkab,
man,

Folehavevej 21, 2970 Hørsholm kan
så langt oplaget rækker, gratis få tilsendt et eksemplar af mindehæftet.

Ved henvendelse til Arboretet, 2970 Hørsholm og

indsendelse af kr. 7,- i
frimærker kan man få tilsendt et eksemplar af P. Chr. Nielsens bog Forsthaven
i Charlottenlund (særtryk af Dansk Dendrologisk Tidsskrift 1982).
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