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TILVIRKNING OG ANVENDELSE 
AF 

DANSK GAVNTRÆ. 
Af 

A. OPPERMANN. 

M e d e n s Træerne vokser i Skoven, er det sædvanlig kun 
deres Overflade, Forstmanden betragter, og selv naar de bliver 
opskovede, ser han af deres Indre kun enkelte Tværsnit og 
Kløvningsflader. Erfaring og Øvelse i Forening med Kend
skab til Veddets Bygning lærer ham at slutte fra den ydre 
Form og Tegning til de indre Egenskaber, og hans Dom om 
Anvendeligheden danner Grundlaget for en rigtig Vurdering og 
Sortering af det sønderdelte Træ. Paa disse Omraader vejledes 
han af sine Kunder, som i hvert Fald fremhæver Varens Mang
ler og Fejl, medens deres Ros udtrykkes ved en stærkere Efter
spørgsel og en højere Pris. 

Erfaring bør dog ikke være Forstmandens eneste Lære
mester paa disse Omraader. Selv bortset fra, at de praktiske 
Forbrugere kan tage fejl i deres Skøn om Veddets Anvendelig
hed og Pris, er man udsat for, at denne sidste bestemmes ved 
øjeblikkelige og tilfældige Markedsforhold. Sælgeren er fristet 
til at give slige Erfaringer en Almengyldighed, de ikke fortjener, 
og at fastslaa en Anvendelse som den fordelagtigste, skønt den 
kun en kort Tid har haft Forrangen. Ikke blot Tilbud og 
Efterspørgsel kan ændre dette Forhold; ogsaa Fremskridt i Til
virkningens Teknik eller i Forbrugets Karakter kan her gribe 
forstyrrende ind. 

De efterfølgende Forsøg og Undersøgelser tilsigter at vise, 
hvorledes Veddets Dimensioner, Form og Bygning paavirker 
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Udbyttets Størrelse og Godhed. For at vise dette er Raamate-
rialet: Kævler og Favnetræ, sorteret langt stærkere end i Praksis 
ligesom det indvundne Udbytte er adskilt i sine enkelte Be
standdele; da det gælder om at finde Grænserne for Veddets 
praktiske Anvendelighed, er de undertiden overskredne, men i 
alle Tilfælde er det anvendte Træ oparbejdet paa sædvanlig 
Vis; der er ikke fremstillet andre Varer eller Varer i et andet 
Mængdeforhold, end Praksis anser for rigtigt, naar Træet over
hovedet skulde anvendes paa det fastsatte Omraade. 

Det anvendte Materiale har overalt været opskovede Effek
ter saasom Kævler, Klodse, Stammer, Rundstænger eller Favne
træ, aldrig Planker eller lignende Halvfabrikater. Paa det 
ukløvede Træ er Rumfanget bestemt ved almindelig Maaling; 
kløvet Favneved er ikke undersøgt i Xylometer, da Vandet vilde 
paavirke Veddets Vægt, som senere skulde bestemmes. De 
frembragte Trævarer er undertiden udmaalte i Xylometer, un
dertiden paa andre Maader. Overalt, hvor intet andet siges, 
er Maalene tagne saa nøjagtigt, som Forholdene tillod det, og 
under ingen Omstændigheder er de afrundede nedad. Ved en 
detailleret Beskrivelse er Materialet karakteriseret saa nøje som 
praktisk muligt, medens de færdige Trævarer, særlig deres Til
virkningsgrad, er belyst ved Billeder. Kun paa denne Maade 
er det muligt i Fremtiden at anvende Resultaterne ved andre 
Tilvirkningsforsøg. 

I mange Tilfælde er det kun Vægten af Raamaterialet, man 
har kunnet følge, efterhaanden som den fordeles til Trævarer, 
Affaldsbrænde og Spaaner af forskellig Slags. Ved Vejningen 
er saa vidt muligt benyttet Decimalvægt, og gennemgaaende er 
Materialet vejet, hver Gang Tilvirkningen er skredet et Skridt 
fremad. Hvor Forholdene har tilladt en Opsamling af Spaanerne, 
er den udført, men ofte har Mængden af Spaaner maattet be
regnes som Forskellen mellem Raamaterialets Vægt og Vægten 
af Gavntrævarer -f- Affaldsbrænde. I Spaanernes Vægt indgaar 
da som oftest tillige det Svind, som skyldes Udtørring under 
Tilvirkningen, en Størrelse der svinger stærkt fra det ene For
søg til det andet, alt efter som Oparbejdningen har været mere 
eller mindre vidtgaaende og langvarig, ligesom Luftens Tørheds-
grad, Varme, Sol og Vind har kunnet paavirke Svindet. Un
dertiden er halvtildannet Træ, der har skullet ligge hen i nogen 
Tid, blevet dækket med en Presenning eller med Savsmuld som 
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blev vandet svagt; undtagelsesvis kan Regn have fremkaldt en 
lille Vægtforøgelse; hvor Svindet paa et Halvfabrikat som Følge 
af langvarig Henliggen har været særlig stort, er det bestemt 
særskilt og fordelt paa Materialets enkelte Bestanddele. Selv 
hvor man har kunnet veje Spaanerne, er Svindet kun bestemt 
med tilnærmet Nøjagtighed, thi en Del Spaaner gaar sædvanlig 
tabt, idet de blæser bort eller bliver hængende paa det frem
bragte Gavntræ og Brænde, der dog i Regelen blev strøget af 
eller børstet rent. 

Lejlighedsvis har vore Forsøg kunnet vise, hvorledes de 
anvendte Redskaber og Maskiner paavirker Mængden af Spaaner 
og andet Affald. Hvor Tykkelsen af Savbladet angives, gælder 
Maalet for Bladets Tandside uden Udlægning. 

Forsøgene er udførte paa Skovdistrikter, Savværker og Træ
varefabrikker, paa hvilke Forsøgsvæsenet har været Gæst. Af 
Diskretionshensyn nævnes her ingen Navne paa vore Værter, 
hvem vi skylder stor Tak for Gæstfrihed og Imødekommenhed. 
Skønt de Udgifter, der direkte stammer fra vort Arbejde, i Re
gelen er dækkede af Forsøgsvæsenet, har vi ikke ganske kunnet 
undgaa at volde de paagældende Virksomheder Ulejlighed og 
Tab , idet vi har sinket og forstyrret Virksomheden, under
tiden endog i følelig Grad. I Hovedsagen er det Forsøgs-Hen
syn, der har været afgørende for Omfanget og Arten af vort 
Arbejde, men dette er dog af og til blevet begrænset noget ved 
de Hensyn, vi som Gæster har ment at burde tage. Uden fol
den Opgave, vi har stillet os, ligger en Undersøgelse af den 
Kraft eller Tid, der medgaar til Frembringelsen af en vis 
Mængde Varer, ligesom det økonomiske Udbytte af Produktionen 
ikke direkte oplyses ved vore Resultater. For saa vidt disse 
maatte have Interesse for andre Virksomheder end Skovbruget, 
da er det nærmest som en Slags Ligninger, i hvilke den enkelte 
Praktiker maa indsætte Tal for Priser paa Raamateriale, Ar
bejde og det færdige Produkt. Vore Undersøgelser og Forsøg 
kan kun vise, hvorledes Træet i Almindelighed med størst For
del kan anvendes; i det enkelte Tilfælde kan mangfoldige For
hold gøre det ønskeligt at afvige fra Normen, der da bliver en 
Slags Ligevægtspunkt, omkring hvilket Anvendelsen svinger. 

En fuldstændig Beskrivelse af Arbejdsmaaden findes ikke 
meddelt, men ved hver enkelt Forsøgsrække er medtaget saa-
danne Træk, der kan kaste Lys over Forsøget. En egentlig 
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Kritik af vore Værters Tilvirkningsteknik har vi ikke ønsket at 
give, og lige saa lidt en almindelig Vejledning til Udførelsen af 
Træbearbejdning. Fra Sted til Sted veksler Arbejdsmaaden be
tydeligt, og den efterfølgende Fremstilling gør ikke Krav paa 
at rumme det nyeste eller det bedste paa disse tekniske Om-
raader, men kun paa at være korrekt, for saa vidt angaar den 
enkelte Virksomheds Arbejde paa den givne Tid. 

I flere Henseender er de efterfølgende Meddelelser beslæg
tede med mine tidligere Undersøgelser1), men fra disse adskiller 
de sig dog saavel ved deres Omfang som ved i højere Grad at 
være Forsøg, indrettede paa at besvare bestemt formulerede 
Spørgsmaal, medens de tidligere Undersøgelser overvejende har 
taget Raamaterialets Forhold som givne. 

7. Løvtræ tilvirket med Maskinkraft. 

Forsøgene omfatter Bøg, Avnbøg, Eg og Ask, saaledes at 
der kun er medtaget enkelte Varer af de tre sidstnævnte Træ
arter, medens Anvendelsen af vort vigtigste Gavntræ: Bøgen er 
belyst gennem en lang Række Eksempler. Det store og besvær
lige daglige Arbejde med Maaling og Vejning er udført 1902— 
05 af Forstassistenterne F R . KRARUP (nu Skovtaksator) og A. 
HOLTEN. I alt er der til Arbejdet medgaaet 70 Dage i Skoven, 
paa Savværker og paa Trævarefabrikker. Beretning om For
søgsrækken findes i to Kvartprotokoller, den ene med blaasort 
Lærredsbind og mærket IX, den anden med lysegraat Lærreds-
bind og mærket I, som begge tilhører Forsøgsvæsenets Arkiv. 
Ved Udregningen i Procent, der overalt undtagen S. 204—09 er 
Vægtprocent, er Tallene ikke ændrede, selv om deres Sum under
tiden afviger fra 100. Ved Trykningen er en Del Tal afrundede. 

Drittelstaver (og Bundstykker) af Bøge-Favnetræ. Til Smør
pakning anvendes henved Halvdelen af alt det Bøgegavntræ, 
der aflægges i vore Skove2). Aar for Aar er Forbruget steget, 
og samtidig har Køberne nedstemt deres Fordringer til Veddets 
Tykkelse, saaledes at en stor Del af det Træ, der skæres til 

') A. OPPERMANN: Undersøgelser over Tilvirkning af Trævarer, 1898. 
2) Oplysninger om Forbruget af Bøgegavntræ findes i A. OPPERMANN : 

Tilvirkning og Anvendelse af dansk Bøgetræ (Nationaløkonomisk Tidsskrift 
Bd. X X M I I I , 1905). 
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Drittelstaver, leveres som Gavntræ-Fagotter. Efter at det er 
klodset op, bliver det skaaret ud med Rundsav, Baandsav eller 
Tøndesav, uden Hensyn til hvorledes Spejlet ligger i Staven, 
medens man tidligere lagde megen Vægt paa, at den skulde 
vise Spejl paa Bredsiden. Ogsaa paa et andet Omraade har 
man fraveget de traditionelle Fordringer til Drittel staver: Bredden 
varierer nu fra 21/i til 37g Tomme, medens 3 Tmrs. Stav tid
ligere var en Norm, fra hvilken man kun nødig afveg. Dog er 
Forbruget af smalle Staver endnu stærkt begrænset, hvilket 
atter paavirker Forbruget af det tynde Træ, de mindste Gavn
træfagotter. Nu som før forlanges det, at Staverne skal være 
fri for rød Kerne, og at Veddet skal være hvidt og knastefrit; 
de smaa sorte Knaster, som findes i ethvert Bøgetræ, men hvis 
Mængde især afhænger af Ungskovens større eller mindre Tæt
hed, er ofte Grunden til, at Staverne nedsættes i Klassen se
kunda eller endog regnes for Vragstaver, som kun er brugbare 
til Brænde, hvis der ikke af Stavens ene Ende kan fremstilles 
et Bundstykke. 

Det Forsøg, hvis Hovedresultater er samlede i Tabel I, 
viser, hvorledes Veddets Tykkelse og Renhed paavirker Udbyttet 
af Staver, saavel Mængden som Kvaliteten; for de vragede Sta
vers Vedkommende er tillige angivet Kassationsgrunden. For
søget omfattede i alt l1^ Favn (Rammemaal) af Bøgetræ, fra 
hvilket Rodstykkerne var udskilte. Først blev det nyskovede 
runde Favnetræ, hvis Længde var 24-1j2 Tm., delt efter Tykkelsen 
i 7 Klasser: 5—6, 6—8, 8—10, 10—12, 12—14, 14—16 og 16—18 
Tommer, maalt i Topenden af Favnestykkerne; dernæst blev de 
større Stykker kløvede; af hver Tykkelseklasse blev udsorteret 
tre Partier, hvert paa lji eller xj% Favn, saaledes at a var de 
bedste, udvendig set fejlfri Stykker, retvoksede og saa vidt muligt 
fri for rød Kerne; b bestod af Stykker med mindre Fejl, smaa 
Knaster, faa Vandris, lidt rød Kerne; c var de daarligste Stykker, 
med overvoksede Knaster, rød Kerne, lidt kroget eller vreden Vækst, 
osv. Som Helhed var Træet godt, hvidt og retvokset, VI b— c 
og VII b—c var snarest for smukt til de paagældende Klasser. 

Hvert Parti blev behandlet paa samme Maade: Først blev 
det klodset op med Baandsav paa en til Træstykket passende 
Bredde, dog ikke over 3^8 Tomme; Klodsen blev afkortet paa 
22*/4 Tm. ved Hjælp af to parallelle Rundsave, og dernæst blev 
Stavskæringen udført paa Rundsav, hvorved man opnaar at faa 
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Tabel I: Drittelstaver (og Bundstykker), 

Tykkelse (Topdiameter). . . 

Kvalitet 

Mængde, Fv 
Længde, Ctm 
Radius, » 

Antal Stkr. runde 
» » enkl 
» » flerkl 

Stkr. m. 2—3 " rød Kerne 
» » 3—4" » » 
» » 4 — 6 " » » 

Rumfang, Liter 
Vægt, Kilogram 

Gavntræ, pCt 
Langt Affald » 
Vragstaver » 
Kort Affald » 
Savspaaner » 
Svind » 

3*/s" Stav, prima, Stk 
» » sekunda » . . . . 

2]/a" » prima » . . . . 
21U" » prima » . . . . 

» » sekunda » . . . . 
Bundstykker 

Vragstav m. friske Knaster 
» » store døde » 
> » smaa sorte » 
» » rød Kerne . . . 

I. 5—6 Tmr. II. 6—8 Tmr. III. 8—10 Tmr. 

7* 
63.8 

7.3 

42 

447 
470 

39.2 
33.1 

7.1 
6.5 

13.9 
0.2 

340 
104 

2 
29 
42 

7* 
64.5 

7.3 

43 

7* 
63.9 

7.3 

40 

7* 
64.8 

9.7 

24 

64.5 
9.8 

23 

7* 
63.7 

9.6 

24 

64.8 
12.0 

27 

7. 
64.6 
11.9 

28 
8 

450 
472 

33.5 
32.4 
13.3 

6.4 
13.6 

0.8 

270 
107 

13 
88 
48 

430 
448 

29.5 
36.8 
14.4 

5.6 
12.9 
0.8 

221 
91 

82 
51 
20 

456 
448 

43.9 
28.8. 

5.2 
7.2 

13.4 
1.5 

165 
23 
78 
64 

450 
455 

39.6 
30.4 

9.2 
6.8 

12.7 
1.3 

118 
16 
83 
55 

45 

26 

60 

21 
27 
17 

440 
437 

33.4 
38.5 

9.1 
6.3 

12.2 
0.5 

96 
11 
52 
60 

909 
920 

47.1 
31.5 

1.4 
6.4 

12.4 
1.2 

441 
22 

116 
102 

912 
923 

44.3 
32.8 

3.1 
6.5 

12.7 
0.6 

379 
28 

120 
111 

66 

31 
17 
15 

67 

3 
6 

12 

117 

4 
26 
16 

7» 
65.1 
11.7 

28 
10 

929 
915 

39.9 
35.5 

5.2 
6.2 

13.2 
0.0 

334 
12 

112 
101 

123 

4 
57 
17 

en Del Mid ts tykker til Bunde af de bedste kasserede Staver. 

De t i lv i rkede Varer holdt følgende Maa l : 

V 2 X 2 2 y 4 " Staver 14" Bund-

3y 8 " 2 1 / / 21 /4" s tykker 

Længde , C t m . . . . . . . 58.2 58.2 58.2 36.85 

Bredde » 8.11 6.50 5.85 8.1 

Tykke l se » 1.32 1.31 1.31 1.3 



tilvirkede af Favnsat Bage-Gavntrae. 

1 IV. 10-12 Tmr. 1 V. 12-14 Tmr. / VI. 14-16 Tmr. IVII. 16-18 Tmr. 1 

Rumfanget af 1000 Staver var for 

31/s" 21/2" 21/p11 

maalt i Sylometer . . . . . . . 19.6 16.0 14.4 Kbf. 
beregnet af Dimensioner. . 20.1 16.0 14.4 2 

Tabellen viser, for hvert enkelt Parti, dets Storrelse, Favne- 
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stykkernes Middellængde og Tykkelse1), Antallet af ukløvede, 
enkløvede og flerkløvede Stykker, Antal Stykker med rød Kerne 
af forskellig Størrelse, maalt paa Radius, samt Partiets Rumfang 
og Vægt; fremdeles Vægtens Fordeling til Gavntræ, langt Affald, 
Vragstaver, kort Affald, Savspaaner og Svind; endvidere Antallet 
af forskellige Slags Staver og af Bundstykker; endelig Antallet 
af Vragstaver, med Angivelse af Kassationsgrunden. Spaanerne 
blev fejede sammen og vejede. Baandsaven maalte 1.0 mm., 
de to parallelle Rundsave 2.1 mm., den tredje Rundsav, der skar 
selve Staverne, 1.7 Millimeter. 

Iøjnefaldende er Svingningerne i Gavntræprocenten. Over
alt er der en tydelig Nedgang fra a til b og fra b til c, skønt 
det anvendte Træ som ovenfornævnt gennemgaaende var godt: 
Kvaliteten har stor Betydning ved Anvendelsen til Staver. For
skellen i Gavntræprocent fra a til c er omtrent 9 og viser ingen 
lovbunden Sammenhæng med Tykkelsen. Inden for den enkelte 
Kvalitetsklasse stiger Procenten i Begyndelsen med Tykkelsen, 
men den naar et Maksimum2) omtrent ved 10 Tommer, og 
Klassen 12—14 Tmr. har gennemgaaende lave Gavntræprocenter. 
Højere bliver Tallene, naar vi kommer op til de kurante Kævle
tykkelser, omkring 16 Tommer, men gennemsnitlig er Gavn
træprocenten lige saa høj for 8—10 Tmr. som for 14—16 Tom
mer, og ikke meget lavere for 6—8 Tmr. end for 12 — 14 Tmr., 
særlig ikke naar Talen er om prima Træ. Den første Tykkelse
klasse, 5—6 Tmr., har overalt en lav Gavntræprocent, saaledes 
at Tallet er omtrent ens for l a , II b og III c. 

Mere sammensat bliver Forholdet, naar vi undersøger Gavn
træets Kvalitet. Den samme Mængde Træ giver omtrent dob
belt saa mange prima S1/^' Staver, naar Tykkelsen er 16—18 
Tmr., som naar vi gaar ned til Kl. II, 6—8 Tommer; den lave
ste Tykkelseklasse giver overhovedet hverken 3x/8 eller 2J/2 Tms. 
Staver, men, i endnu højere Grad end de nærmest efterfølgende 
Klasser, smalle Staver. Inden for den enkelte Tykkelseklasse 
er det især Antallet af gode, brede Staver, der varierer; det 
tarvelige Træ giver omtrent samme Mængde tarvelige Varer som 
det gode, men Antallet af prima 3'/g Tms. Staver er indtil 50 

*) For den ukløvede Fagot Radius i Middelgrundfladen, for det større, 
kløvede Træ Middeltallet af en Række maalte Radier. 

2) Jfr. A. OPPERMANN: Undersøgelser over Tilvirkning af Trævarer, 1898, 
S. 12, hvor dette Forhold allerede er omtalt. 
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pCt. højere i Klasse a end i Klasse c; ja, i Klasse II er For
skellen endnu større. Allerede i Klasse III, 8—10 Tmr., giver 
prima Træ en saa stor Mængde gode og brede Staver, at Ud
byttets Værdi næppe er væsentlig lavere end i Kl. VI, 14—16 
Tommer. 

Antallet af Bundstykker, der jo i Virkeligheden er kasserede 
Staver, stiger naar Træets Kvalitet aftager, og daler naar Tyk
kelsen stiger. 

Alt i alt er Gavntræprocenten høj, naar man ikke fører 
Tilvirkningen videre end ovenfor omtalt; det er saaledes ikke 
nogen meget vidtgaaende Forædling, der er foregaaet. I det 
følgende skal vi (S. 145) se, hvorledes Stavernes Vægt formind
skes ved, at de bliver lagrede og afrettede. 

Mængden af langt Affald varierer ikke stærkt med Træets 
Tykkelse, men stiger kendeligt naar Kvaliteten aftager. Det 
korte Affald er omtrent samme Mængde overalt. Af Savspaaner 
giver det gode Træ mere end det daarlige og det tynde Træ 
mere end det tykke. 

Endnu staar tilbage at betragte Vragstaverne, hvis Procent 
i Regelen stiger stærkt, naar Træets Kvalitet aftager. Sammen
hængen med Tykkelsen er mindre tydelig, dog er Procenten 
størst ved smaat Træ (Kl. I—II) og mindst ved stort Træ (Kl. 
VII). Medens Vragstaverne udgør en Tredjedel af alle Staver 
fra det tynde og daarlige Træ (I c), er kun et Par Procent af 
de Staver, som faas af det gode og store eller middelstore Træ, 
Vragstav. Lærerigt er det at studere Kassationsgrunden. Me
dens rød Kerne ikke volder Tab i de første Tykkelseklasser, er 
Knaster her ofte Grunden til, at Staverne maa vrages. Smaa 
sorte Knaster gør stor Skade, ikke mindst i prima Træ, hvor
imod dette lider mindre af friske Knaster og store døde Knaster, 
der i Modsætning til de smaa sorte Knaster er synlige uden 
paa Træstykket, naar dette er tyndt. 

Forsøgsresultaterne viser, hvorledes Minimumsgrænsen for 
Stavtræets Tykkelse virkelig kan rykkes langt ned, ned til 8 
Tommer, ja for det bedste Træ til 6 Tmr., i hvert Fald naar 
der tillige leveres en passende Mængde middeltykt Træ paa 
8—10 og 1 0 - 1 2 Tommer. 

Ved særlig Imødekommenhed fra Savværket lykkedes det 
at føre Forsøget et Skridt videre, idet hvert Parti af Staverne 
blev lagret særskilt og dernæst tildannet yderligere. Staverne 



144 [10] 

Tabel II : Drittelstaver, høvlede og 

Tykkelse (Topdiameter) . . . 

Kvalitet 

Vaade Staver, Kg 
Tørre » » 

Staver, pCt 
Vrag » 
Spaaner og Svind, pCt.. . . 

Dritler, prima, Stk 
» sekunda » 
» i alt » 

(Dritler af Vrag, Stk.) 

(ßundstkr. som Dritler).. . 

I. 1 

a 

184 
130 

58.2 
0.8 
41.0 

12.7 
3.9 
16.5 

0.2 

— 

)—6 Tmr. 

b 

158 
110 

58.0 
0.6 
41.4 

10.1 
3.8 
13.9 

0.1 

— 

c 

132 
91 

58.2 
0.3 
41.5 

8.4 
3.2 
11.6 

0.1 

— 

II. ( 

a 

180 
130 

54.8 
1.7 
43.5 

14.3 
1.3 
15.6 

0.5 

1.5 

3—8 

b 

155 
110 

51.7 
0.5 
47.8 

11.6 
1.2 
12.8 

0.1 

2.1 

Tmr. 

c 

120 
84 

54.1 
0.4 
45.5 

9.1 
1.1 
10.3 

0.1 

2.3 

III. S 

a 

406 
287 

56.2 
0.0 

43.8 

33.2 
1.6 

34.8 

0.0 

2.3 

—10 Tmr. 

b 

363 
250 

57.0 
0.8 
42.2 

29.6 
1.7 

31.3 

0.4 

4.0 

c 

318 
219 

56.9 
— 

43.1 

27.2 
1.3 

28.5 

— 

4.2 

var i Juli Maaned stablede under aaben Himmel, hvor de hen
stod, indtil nogle Dage før den nye Undersøgelse begyndte i 
September Maaned; for ikke at være vaade, naar de skulde un
dersøges, blev de da bragte i Hus, og de var saaledes halvtørre, 
dengang Behandlingen blev fortsat. Bundstykkerne, der var 
flyttede ind i et utæt Skur, havde faaet saa megen Regn, at 
man vanskelig kunde bestemme deres Vægtsvind, og de blev 
ikke undersøgte ved denne Lejlighed. 

Staverne blev talte, vejede, høvlede og æggede, saaledes at 
de kun manglede Krøsning for at være færdige til Brug. Under 
Oparbejdningen blev der foretaget en ny Sortering, ved hvilken 
enkelte Staver blev flyttede over fra Klassen sekunda til prima 
og noget flere den modsatte Vej. Smaarevner, Knaster eller 
Misfarvning var Grunde til, at Staver, der oprindelig var prima, 
nu kunde blive regnede for sekunda. Desuden blev en Del 
Staver vragede af forskellige Grunde: Store friske Knaster eller 
smaa sorte Knaster som først nu blev synlige; Staven knækket, 
flækket, forskaaret; dog var dette Tab aldrig betydeligt. Efter 
at være høvlede og æggede blev Staverne udlagte Side om Side 
paa et Bord i Dritler å 52 Tommer1) . 

') Dette Tal var Grundlaget for Salg en gros af de tildannede Staver; 
det viser, at man i Handelen giver et vist Overmaal, thi Normaldrittelens Om-
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æggede af raa Staver (se Tabel I). 

IV. 10—12 Tmr. 

a 

427 
292 

58.9 

41.1 

37.3 
0.5 

,37.9 

1.1 

b 

405 
281 

57.4 
0.6 
42.0 

35.1 
0.2 

35.3 

0.4 

2.1 

c 

325 
222 

58.5 
0.5 
41.0 

28.2 
0.9 
29.0 

0.3 

2.3 

V. 12—14 Tmr. 

a 

375 
277 

57.3 
0.2 
42.5 

34.0 
0.7 
34.7 

0.1 

2.2 

b 

362 
260 

56.0 
0.9 
43.1 

30.7 
0.9 

31.6 

0.5 

2.0 

c 

288 
202 

57.0 
0.7 
42.3 

23.6 
1.1 
24.7 

0.3 

2.6 

VI. 14—16 Tmr. 

a 

211 
151 

55.5 
0.6 
43.9 

18.1 
0.3 
18.5 

0.2 

0.6 

b 

179 
126 

56.6 
0.6 
42.8 

15.8 
0.2 
16.0 

0.2 

1.3 

c 

167 
120 

55.6 
1.8 

42.6 

13.7 
0.5 
14.2 

0.5 

2.0 

VII. 16—18 Tmr. 

a 

235 
166 

57.7 
0.5 
41.8 

19.9 
0.1 
20.0 

0.2 

1.2 

b 

203 
143 

56.8 
0.3 
42.9 

17.0 
0.5 
17.5 

0.1 

1.1 

c 

172 
125 

54.9 
1.5 

43.6 

14.3 
0.4 
14.8 

0.4 

1.4 

Tabel II viser Resultatet af denne Behandling. Gennem
snitlig har Staverne ved at tørres mistet 30 pCt. af deres Vægt, 
men Resten, 70 pCt , svinder atter 41—48 pCt. ved at blive til
dannet. Mængden af Spaaner og Vrag viser ingen lovbunden 
Sammenhæng med Træets Tykkelse eller Kvalitet. Vi staar nu 
over for en lagret og stærkt forædlet Vare, hvis Vægt kun 
udgør 40 pCt. af de raat udsavede Stavers og omtrent 16 pCt. 
af Favnetræets. Da 71/a Favn Rammemaal har givet 469.6 
brugbare Dritler å 52 Tmr., faar man gennemsnitlig pr. Favn 
62.6 Dritler, men efter Kvaliteten af det anvendte Træ, der dog 
stadig har været en brugbar, kurant Vare, svinger Udbyttet fra 
46 til 80 Dritler, alt uden tilhørende Bunde. 

Hertil kommer de Bundstykker, som blev skaarne af brede 
Staver der havde Fejl. Man kan tænke sig disse Stykker om
satte til Dritler efter samme Forhold som det, der gælder for 
de brugbare Staver, hvor 5367 Kg. nyskaarne Stav har givet 
469.6 Dritler, altsaa 8.75 Drittel pr. 100 Kilogram. Paa denne 
Maade faar man en Tilvækst af 0—9 Dritler pr. Favn, hvorved 
Forholdet mellem de forskellige Dimensioner ændres til Gunst 
for det middelstore Træ af prima Kvalitet; Klasse VII giver 

fang paa Midten er 498/4 Tm., hvortil svarer 49*^ Tomme, naar Staverne 
lægges ud Side om Side. 
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kun forholdsvis faa Bundstykker, og i Kl. I forekommer dette 
Produkt aldeles ikke. 

Rumfanget af de færdige Staver paavirkes ikke blot af deres 
Bredde, men ogsaa af hvor stærkt de er æggede, hvilket varierer 
fra Stav til Stav; det samme gælder til en vis Grad om Tyk
kelsen, da Høvlen tager mest bort, naar den er nysleben. Gen
nemsnitlig var Tykkelsen 8.55 Millimeter; Længden var ufor
andret 58.2 Ctm.; Rumfanget blev bestemt paa 18 Staver af 
hver Tykkelseklasse, 9 prima og 9 sekunda, udtagne iflæng; 
Middeltallet var 325 Ccm. pr. Stav, men for Tykkelseklasserne 
III—VII, hvor der kun fandtes faa Staver skaarne paa 21/* og 
27* T m , var Tallet 344. Vægtfylden var 0.760, lidt større for 
sekunda end for prima Staver. 

Undertiden blev Staverne ikke blot høvlede og æggede, 
men ogsaa krøsede. Et Forsøg, der omfattede 20 Dritler, viste, 
at Vægten aftog 3.5 pCt.; Længden af den krøsede Stav var 
57.0 Ctm., Rillerne til Indsætning af Bunden 2.0 mm. bred og 
Afstanden mellem deres Inderkanter 53.1 Centimeter. Krøse-
maskinens Rundsav var 1.6 mm. tyk; Vægten af de Staver, der 
faas af en Favn Rammemaal, er ved denne sidste Tildannelse 
gaaet ned til 276 Kg., som Rest af de 1800—1900 Kg. nyfældet 
Træ, med hvilke vi begyndte. 

Naar alt Favnetræets Vægt sættes lig 1000, vejede Træet 
efter Opklodsningen 777, efter Afkortningen 704, efter Udskæ
ringen 420, efter Tørringen (uden Bundstykker) 274, efter Høv
lingen 185, efter den sidste Tildannelse 156. 

Drittelbunde af Bøge-Favnetræ. Det ovenfor beskrevne 
Forsøg omfattede i Hovedsagen kun Drittelstaver; hvad der 
blev frembragt af Bundstykker, var et Biprodukt. Til Bunde 
anvendes ofte Rod stykkerne af de fældede Træer, da man her 
ikke fordrer saa rent og retvokset Træ som til Staver, og da 
det skraa Spor af Øksehuggene volder mindre Tab, hvor man 
tilvirker Bundstykker; disses Længde og Form varierer nemlig 
en Del, og selv uregelmæssigt formet Favnetræ kan til denne 
Anvendelse give et anseligt Udbytte, naar det aflægges paa pas
sende Længde, omtrent 28 Tommer, d. v. s. det dobbelte af det 
midterste Bundstykkes Længde; Kamstykkerne, der danner 
Drittelbundens Sider, faar man da af de skraat afhuggede 
Favnestykker. 
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Sammen med Drittelstaverne blev der fremstillet Bunde, 
saaledes at Materialet var Rodstykker, der blev delte i 3 Tyk
kelseklasser: 8—12, 12—16 og over 16 Tommer i Diameter for
oven. En Deling efter Kvalitet fandt ikke Sted, dels fordi Par
tierne var temmelig smaa, dels fordi det meste Træ var godt, 
omtrent svarende til Klasse a; det tynde Træ var smukt; det 
middeltykke indeholdt en Del Favnestykker, der var noget 
krøllede ved Marven; i det tykke Træ var der et Stykke med 
en større indvendig Knast; store Knaster forekommer jo over
hovedet sjældent i den nederste 2—3 Fod lange Del af Stam
men, naar Skoven fra først af har været rationelt behandlet. 
Hvert Parti var x/a Favn Rammemaal af langt Træ, altsaa i 
Virkeligheden omtrent 7/i2 Favn. 

Med de samme Baandsave som til Stavskæringen blev 
Favnestykkerne skaarne op til saa brede Klodse som muligt, 
og Klodsen blev derefter skaaret over, enten vinkelret paa 
Længden eller skraat, alt efter som den skulde give Midtstykker 
eller Kamstykker. Varerne havde ikke bestemt Maal saaledes 
som de Midtstykker, der er omtalte ovenfor S. 140; Kamstyk
kernes Form ses af følgende Figurer: a viser et bredt Kam-
stykke, der har kunnet faa fuld Længde, 36.3 Ctm., paa den 
ene Kant og kun til Dels 
er skraat afskaaret for En
den, hvorimod den længste 
Kant af b kun er 35.2 Ctm., 
hvorfor den ene Ende er jJ^J 

afskaaret med et meget a b 
skraat Snit. Stykkerne 
skæres efter Modeller, saaledes at man gaar ud fra den Side
kant, der paa Figuren er øverst. Midtstykkerne var 37.1 Ctm. 
lange; Bredden varierede fra 7 til 20 Ctm.; Tykkelsen var 1.31 
Ctm., og den samme Tykkelse havde Kamstykkerne. Efter at 
være skaarne blev Bundstykkerne samlede til Bunde, hvis 
Bredde var li1^ Tomme, og Antallet af saadanne Bunde viser 
bedre end Bundstykkernes Tal, hvor stort Udbyttet har været. 
100 Bunde af lutter Midtstykker indeholdt 6.04 Kbf., 100 Bunde 
af Kamstykker kun 5.79 Kbf. Alt Affaldsbrænde var en god 
Handelsvare. 

Tabel III, der er indrettet ligesom Tabel I, viser, hvorledes 
Udbyttets Størrelse paavirkes stærkt af Træets Tykkelse. Gen-

31.5 27.2 

22.5 

\ 16.5 V 
\ 12.3 \ 15.5 

I 6.5 I ^ 
35.2 
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Tabel III : Drittelbundstykker, tilvirkede af 
Favnsat Bøge-Gavntræ. 

Tykkelse (Topdiameter) . . . 

Mængde, Fv 
Længde, Ctm 
Radius, » 

Antal Stkr. runde 
» » enkl 
» » flerkl 

Stkr. m. 2 — 3" rød Kerne 
» » 3—4" » » 

Rumfang, Liter. . 
Vægt, Kilogram . 

Gavntræ, pCt. . 
Langt Affald » 
Savspaaner » 
Svind » 

Kamstykker, Stk. 
Midtstykker » 

I. 8-12 Tmr. 

7» 
74.4 
13.5 

19 
6 

II. 12-16 T. 

Kamstkr. 
Midtstkr. 
I alt 

udi. Bunde 

941 
962 

51.3 
38.9 

8.2 
1.6 

708 
475 

177 
127 
304 

7» 
74.9 
17.6 

23 
1 

954 
916 

45.5 
45.8 

7.4 
1.3 

598 
212 

195 
66 

261 

III. over 16 T. 

7, 
73.8 
28.7 

3 
19 

952 
917 

48.4 
42.8 

7.8 
1.0 

529 
201 

193 
66 

259 

nemgaaende er Gavntræprocenten omtrent som ved Stavskærin
gen, og ligesom der er det mindst fordelagtigt at bruge middel
stort Træ, men Bølgedalen i Bevægelsen synes her at falde ved 
en noget større Tykkelse; der er end ingen tydelig Forskel paa 
Klasserne 12—16 og over 16 Tommer, og naar vi ser paa An
tallet af udlagte Bunde, staar det tynde Træ, 8—12 Tmr., med 
et 17 pCt. højere Udbytte end de andre Klasser. 

Disse Forhold ændres noget, men dog ikke stærkt, naar 
man former Bundstykkerne til færdige Bunde. De opskaarne 
Stykker blev lagrede paa lignende Maade som Staverne, men 
da de havde faaet Begn, umiddelbart inden de skulde høvles, 
blev de tørrede 14—18 Timer i Maskinrummet, hvorved den 
normale Tørhedsgrad tilnærmelsesvis blev opnaaet. Kamstyk
kerne blev høvlede paa den lange Kant, Midtstykkerne langs 
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begge Kanter; i hver af de høvlede Kanter blev der med et 
Bor, hvis Diameter var 2.3 mm., boret to Huller, og Bundene 
blev samlede med Stifter, af hvilke 1000 Stkr. vejede 1 Kilogram. 
I Kl. I, hvor der var forholdsvis mange Midtstykker og faa 
Kamstykker, blev hver Bund sammensat af 2 Stykker af hver 
Slags; i Kl. II blev undtagelsesvis anvendt 1 Midtstykke og 2 
(større) Kamstykker, i Kl. III kun undtagelsesvis 2 Stykker af 
hver Slags, i Regelen 1 Midtstykke og 2 Kamstykker, undertiden 
kun 2 store Kamstykker. I alle Tilfælde var der Overskud af 
Kamstykker, som blev udlagte i Bunde, hvis Bredde nu, da 
Stykkerne var høvlede paa Kanten, blev sat til 14 Tommer. De 
samlede Bund-Emner blev høvlede paa Fladerne og skaarne 
til Bunde, hvis Bredde, maalt som Diameteren mellem de to 
yderste Kanter, var 137s Tomme; den anvendte Tallerkensav 
maalte 2.2 Millimeter. Spaaner og Affald blev her kun anvendt 
til Indfyring. 

Rumfanget af 100 færdige Bunde var 89.1 Liter. 
Ved at lagres aftog Bundstykkerne 19 pCt. i Vægt1); de 

tørrede Stykker svandt ved at blive høvlede paa Kanterne og 
borede 5.5 Procent. Af de samlede Bundemner blev der overalt 
samme Mængde, 47.5 pCt , Affald, saaledes at de færdige Bunde 
vejede 52.5 pCt. af Emnerne. Naar alt Favnetræets Vægt sættes 
lig 1000, vejede Træet efter Opklodsningen 647, efter Udskæ
ringen 484, efter Tørringen 391. Naar Stifternes Vægt regnes 
fra, er, omtrent som ved Staverne, 16 pCt. af Raamaterialet 
færdigt Gavntræ. Hertil kommer dog de tiloversblevne Kam
stykker, der ved at oparbejdes paa samme Maade vistnok vilde 
bringe Procenten op til 20. Udbyttet i de tre Klasser var 

Klasse I II III 
Tykkelse 8—12 12—16 over 16 Tmr. 
Bunde, færdige 242 173 214 Stk. 

» udlagte af Kamstkr.. 55 79 36 » 
( » i alt) 297 252 250 » 

Her ligesom tidligere viser det 8—12 Tmr. tykke Træ sig 
at give det højeste Udbytte, og de tiloversblevne Kamstykker 

J) I Klasse II synes der under Lagringen at være tilkommet 10 Kam
stykker og fragaaet 9 Midtstykker; Fejlen har dog næppe stor Betydning for 
de nedennævnte Resultater. 
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vil let finde Anvendelse, naar de højeresiddende Dele af Træ
stammen, der for en stor Del vil tilhøre Tykkelseklasserne 6—8 
og 8—10 Tmr., skæres op til Staver, af hvilke en Del giver 
Midtstykker til Bunde, jfr. Tabel I S. 140. 

Hjulfælg (og Staver) af Bøge-Favnetræ. Det foregaaende 
Forsøg viser, at man ikke ved at anvende store Rodstykker 

Fig. 1. Hjulfælg af Bøg og Modeller efter hvilke Fælgene skæres, a er en 
fuldkantet 2 Tmrs. Fælg, skraat afskaaren for den ene Ende; til højre en 
lille, uskadelig Knast, b—d er Modeller, b til en enkelt, c til en dobbelt 
2 Tmrs. Fælg; til tredobbelte Fælg lægges b eller d til c; til firdobbelte 

Fælg lægges c, b og d sammen. Maalestok 1 : 6. 

til Drittelbunde opnaar noget særlig højt Udbytte, og lige saa 
lidt har man her nogen Fordel af, at Veddet er haardt, varigt 
og tungtspalteligt. Alle disse Egenskaber kommer til deres Ret, 
naar man anvender det til Hjulfælg; rød Kerne gør ofte ingen 
Skade her, og selv Stykker, der har store Spor af Øksen, kan 
give gode Fælg, da disses Længde varierer stærkt. Det ypperste 
Materiale er retvoksede, sunde og store Rodstykker; men ogsaa 
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knastet Ved kan bruges, og mange Steder nøjes man ikke med 
at anvende de nederste 2—3 Fod af Stammen, men tager flere 
Længder Fælgtræ, den ene over den anden. Udkløvningen maa 
ikke gaa for vidt, da Fælgene skal skæres saal§des ud, at de 
viser Spejl paa Bugtsiderne. Ved Marven og ved Barken bliver 
der da en Del Træ tilovers, som er for godt til Brænde, og 
hvoraf man f. Eks. kan skære Staver eller Stoletræ. 

Favnetræet aflægges paa 25—27 Tommers Længde og kløves. 
Det bliver klodset op til smaa Planker eller Skiver, hvis Tyk
kelse svarer til Fælgenes Bredde, og af disse Skiver udskæres 
enkelte, dobbelte, tredobbelte eller firdobbelte Fælg med Baand-
sav efter forskellige Modeller. Ofte afskærer man en. Del af 
Fælgens Endeflade med et skraat Snit, for at den ikke skal 
flække ved Udtørringen. Fig. 1 belyser disse Forhold. 

Det Forsøg, hvis Hovedresultater er samlede i Tabellerne 
IV og V, omfattede 12 Kvartfavne af 27 Tommers Længde, 
nemlig 6 Partier Rodtræ og 6 som ikke var Rodtræ. Af hver 
Slags var der 3 Tykkelseklasser: I, 24—40, II, 40—55 og III, 
55—70 Ctm. Diameter paa Midten af den ukløvede Trille1), og 
Favnetræet blev overalt sorteret i 2 Kvaliteter, af hvilke a var 
rent og ret Træ, b knastet, vredent og af andre Grunde mindre 
godt Træ. Klasse I blev trekløvet, Klasse III var storkløvet; 
af Klasse II var Rodtræet storkløvet, det andet dels storkløvet, 
dels firkløvet. 

Hovedvægten blev lagt paa, at det udtagne Favnetræ virke
lig svarede til Betegnelsen, ikke paa at Kvartfavnen altid havde 
samme Rummaal eller Vedmasse; Opsætning af saa uregelmæs
sigt formede og store Favnestykker kan vanskelig give nøjagtigt 
Maal i saa smaa Partier. Hver enkelt Kvartfavn blev udførligt 
beskrevet; af Beskrivelsen anføres, foruden hvad der findes i 
Tabellerne, følgende: 

Rodtræet. I a: Favnen godt opsat, gennemgaaende gode 
Stykker, undertiden dog noget krumme; kun et enkelt Stykke 
har en mindre Knast. I b : Favnen noget aaben, da Stykkerne 
næsten alle er knastede eller meget vredne; 3 af dem har noget 
Raad ved Marven. II a: Favnen noget aaben, bestaaende af store 
Favnestykker der er meget ujævne i Barksiden (Tæer). Rent og 
godt Træ uden Knaster, men noget vredent, især omkring Marven. 

*) Radius i Tabel IV—V er derimod maalt for begge Ender af hvert 
kløvet Stykke. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, I. U 
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I I b : »Favnen nogetaaben, maa (næsten) betragtes som Knude-
brænde. Det er den mest typiske af Favnene for den Slags 
Træ, som i Almindelighed anvendes paa Distriktet til Hjultræ. 
Stykkerne er meget knastede og vredne, med store Tæer og 
Folder, ofte med noget Raad ved Tæerne. Marvens brune Stribe 
meget bred og fremtrædende. Kløvfladen meget ujævn og ud
splintret.« III a: Favnen godt, tæt opsat; Stykkerne gennem-
gaaende gode, dog med dybe Folder ved Tæerne, Kerven fra 

Tabel IV: Hjulfælg og Staver af Favnsat Bøge-Gavntræ. 
A: Rodtræ. 

Tykkelse (Diam.) 

Antal Stkr 

Ydre Rummaal, Liter 

Fælg, pCt 

Langt Brænde, pCt.. . 
Kort » » . . 
Savspaaner » . . 
Svind » . . 

Fælg, 2 " , Stk 
» 21/*« » 
» 3 " » . , , 
» 3 1 / / » 

Staver,3", 221/2",Stk. 
» 3" , 17" » 
» 3" , 15" » 
» 27a"227," » 
» 2 7 / 1 7 " » 
» 2 7 2 " 1 5 " » 
» 2 7 / 2 2 7a" » 

27/17" » 
» 274"15" » 

I. 24-40 Ctm. 

a 

7, 
72.7 

11-28 
19-30 

21 

709 
464 
469 

21.1 
1.8 

33.7 
33.0 

9.4 
1.0 

6 
9 

12 
— 

2 
— 

3 
9 
1 
1 

— 
— 
— 

b 

7, 
73.9 

12-19 
19-32 

28 

728 
588 
594 

20.1 
1.1 

37.8 
30.8 

9.7 
0.5 

11 
11 
11 

2 

.— 
2 

— 
3 
4 

— 
2 
4 

—• 

II. 40-55 Ctm. 

a 

74 
71.4 

20-27 
28-45 

13 

840 
581 
587 

26.4 
4.4 

26.1 
33.1 

9.4 
0.6 

33 
8 
6 
4 

22 
4 
3 
5 
2 

—. 
4 
4 
1 

b 

7, 
73.5 

18-25 
32-41 

11 

853 
563 
569 

18.9 
4.3 

37.5 
30.2 

8.3 
0.6 

24 
— 
10 
— 

17 
9 

— 
8 
2 
1 
1 
4 
1 

III. Sä

et 

74 
73.2 

20-35 
37-55 

11 

841 
626 
632 

28.4 
6.1 

17.1 
37.0 

9.7 
1.7 

19 
1 

19 
8 

21 
5 
3 

22 
6 
2 

11 
4 
5 

70 Ctm. 

b 

74 
75.3 

23-34 
29-46 

9 

738 
509 
514 

27.6 
6.1 

17.8 
36.2 
11.3 

1.1 

24 
2 

15 
2 

19 
9 
4 
5 

12 
3 
7 
0 
4 
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Forhugget uskadelig; Veddet retvokset og uden væsentlige Kna
ster. III b : Favnen godt opsat, men noget aahen, fordi Styk
kerne er knastede og meget deforme paa Grund af vreden 
Vækst; Kløvfladen splintret, Kerven uden Betydning« 

Ikke-Rodtræet. I a: Favnen godt opsat af gode, næsten lige 
store Stykker, saa den nærmest maa betragtes som Favnsat 
Gavntræ; ret og letspalteligt Træ hvoraf kun et Par Stykker 
har en mindre Knast. I b : Favnen nogenlunde tæt opsat. Styk-

Tabel V: Hjulfælg og Staver af Favnsat Bøge-Gavntræ. 
B: Ikke-Rodtræ. 

Tykkelse (Diam.) . . . . 

Kvalitet 

Antal Stkr 

Ydre Rummaal, Liter 
Rumfang, Liter 

Fælg, pCt 

Langt Brænde, pCt. . . 
Kort » » 
Savspaaner » 
Svind » . . 

Fælg, 2 ", Stk 
» ri," » 

3 " » 
» 3 V » ., 

Staver, 3 " , 221/!>",Stk. 
» 3" , 17" 
» 3 " , 15" 
» 21k" 22Vs" » 
» 2 V 17" » 
» 2I/a" 15" » 
» 2 V 2 2 V » 
» 2 V 17" » 
» 2V4" 15" 

I. 24-40 Ctm. 

a 

7* 
71.1 

15-22 
22-35 

22 

776 
560 
588 

29.2 
4.9 

25.0 
30.6 

9.6 
0.7 

7 
15 
18 

4 

18 
6 

— 
19 

4 
1 
4 

— 
— 

b 

7* 
71.4 
14-27 
22-36 

22 

732 
526 
552 

17.7 
2.1 

34.6 
36.7 

8.7 
0.3 

5 
8 
8 
2 

5 
— 

2 
9 
3 
2 

— 
• — 

— 

II. 40-55 Ctm. 

a 

7« 
70.7 

16-26 
33-41 

15 

712 
533 
560 

29.7 
6.9 

16.2 
36.5 

9.5 
1.2 

12 
8 

15 
6 

20 
6 
3 

21 
1 
1 

15 
2 

— 

b 

'U 
71.2 

17-27 
30-36 

16 

775 
592 
622 

16.4 
6.1 

24.1 
42.4 

9.6 
1.4 

3 
5 

10 
4 

20 
12 

7 
9 
5 
2 
3 
7 

11 

III. 55-70 Ctm. 

a 

74 
70.6 

22-34 
30-48 

12 

706 
522 
548 

32.3 
8.1 

14.6 
32.5 
11.6 

0.9 

32 
13 
11 
— 

32 
6 
1 

13 
5 

— 
13 

7 
4 

b 

xu 
73.0 

13-30 
22-48 

12 

730 
531 
558 

20.4 ' 
7.0 

25.4 
35.2 
11.1 

0.9 

18 
8 
8 

—• 

25 
7 
6 

11 
5 
3 
7 
6 
4 

11* 
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kerne knastede og vredne; mere eller mindre krumme, af noget 
ulige Størrelse; Kløvfladen er meget splintret; nogle Stykker 
har rød Kerne, og et Par har noget Raad. II a: Favnen godt 
opsat, dog paa to Steder med for store Mellemrum. Som Hel
hed godt, knastefrit Træ, der absolut er Favnsat Gavntræ. 
II b : Favnen godt opsat, dog noget aaben fordi Stykkerne er 
knastede, med mange Overvoksninger; nogle Stykker har vreden 
Vækst, og 6 har rød Kerne. III a: Favnen godt opsat. Styk
kerne velformede, bedste Favnsat Gavntræ, retvokset og næsten 
knastefrit, men med splintret Kløvflade. H i b : Favnen noget 
aaben, da Stykkerne er meget knastede og vredne med splintrede 
Kløvflader, indløbende Bark og mange Overvoksninger; Varen 
er »dels Brænde Nr. 2, dels Knudebrænde«. 

Paa den ovenfor beskrevne Maade blev Opklodsningen ud
ført med en 3.0 mm. tyk Rundsav, og derefter blev Fælgene 
savede ud med en Baandsav, der maalte 1.0 mm.; kun ved 
Rodtræ I a blev der anvendt en lidt tyndere Savklinge. En 
stor Del af de udsavede Fælg er dobbelte eller tredobbelte, 
nogle endog firdobbelte, men Antallet er da omregnet til enkelte 
Fælg og opført saaledes i Tabellerne; 1 dobbelt Fælg blev 
regnet lig 2 enkelte, 1 tredobbelt lig 3 enkelte, osv. Det bedste 
Affald fra Opklodsningen blev med den 1.0 mm. tykke Baand
sav klodset op til Bødkerstaver, hvis Tykkelse altid var 1j2 Tm., 
medens Bredden var 3, 21/2 eller 2 l /4 Tm. og Længden 221/2, 17 
eller 15 Tommer; selve Stavskæringen blev udført med en Rund
sav, der var 2.4 mm. tyk. 

Tabellerne viser, at Gavntræprocenten svinger mellem 20 
og 40. Den stiger med Træets Tykkelse, og dets Kvalitet har 
en anselig Indflydelse paa Udbyttets Størrelse. Den højeste 
Gavntræprocent giver stort og skært Ved, i hvilket der ikke 
findes Rodstykker; overhovedet staar Ikke-Rodtræ højest, naar 
Talen er om Kvalitet a; men ved det tarveligere Træ, Klasse b, 
er det modsatte Tilfældet, og særlig gælder dette om Hoved
produktet Fælg, hvor der er en følelig Forskel paa Rodtræ og 
Ikke-Rodtræ af samme Dimensioner. Simpelt middelstort Rod
træ (II b), der næsten maa betragtes som Knudebrænde, giver 
endnu 19 pCt. Fælg, hvor det bedste store Gavntræ, i hvilket 
der ikke findes Rodstykker (III a), giver 32 Procent. 

Selvfølgelig kan smaat Træ ikke give meget store Fælg, 
men Fælgenes Middelbredde stiger ikke med Træets Tykkelse; 
beregnet af Tabellernes Tal bliver den for 
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Klasse l a I b II a II b III a III b 
Rodtræ 2.6 2.6 2.3 2.3 2.7 2.4 Tmr. 
Ikke-Rodtræ 2.7 2.7 2.7 2.8 2.3 2.4 » 

Staverne kan overvejende anvendes til Dritler, og det er en 
betydelig Del af Affaldet fra Fælgskæringen, der bliver til brug
bare Staver. Langt Affaldsbrænde er kun de gode, lange, rette 
Stykker; til kort Brænde er bl. a. regnet de Stykker med en 
buet Flade, som fremkommer ved Udsavning af Fælgene; 
Mængden af de to Arter Brænde varierer i øvrigt stærkt og 
uregelmæssigt. 9—12 pCt. af Vægten er Savspaaner og Svind, 

Til Belysning af Udbyttets Størrelse maa endnu anføres 
følgende Dimensioner, Rumfang og Vægt for Fælg af de for
skellige Arter som Middeltal af alle udførte Undersøgelser: 

Fælgens Art Længde Bredde Højde Rumfang Vægt 
Ctm. Ctm. Ctm. Liter Kg. 

2" enkelt 53.9 6.0 7.2 2.50 2.55 
» d o b b e l t . . . 59.4 5.7 13.2 4.71 4.78 
» tredobbelt 62.5 5.8 20.5 7.10 7.27 
» firdobbelt 61.3 5.7 25.9 8.63 8.77 

21/2" enkelt 55.6 7.3 7.8 3.40 3.52 
» dobbelt 61.6 7.1 15.1 6.35 6.52 
» t r edobbe l t . . . . 68.5 7.3 20.9 9.79 9.95 

3" enkelt 60.5 8.6 9.3 5.21 5.36 
» dobbelt 62.2 8.4 16.8 9.00 9.23 
» tredobbelt 66.5 8.5 23.3 12.38 12.43 

3 V enkelt 59.3 9.5 9.1 5.83 6.05 
» dobbelt 63.5 9.9 17,1 10.88 11.28 
» tredobbelt 67.0 9.7 25.9 16.86 16.85 

Maalene for Bredden viser, at denne gennemgaaende har lidt 
Overmaal, idet 

2 2'/2 3 3V2 Tomme svarer til 
5.23 6.54, 7.85 9.15 Centimeter. 

Staverne havde ligeledes noget Overmaal; Rumfanget, ud
trykt i Kubikfod, var for 100 Staver: 
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Udmaaling Beregning 
22V2" 17" 15" 227a" 17" 15" 

3 Tmr 2.06 1.59 1.42 1,95 1.48 1.30 
27a » 1.75 1.34 1.16 1.63 1.23 1.09 
274 » 1.58 1.18 1.04 1.46 1.11 0.98 

Da Fælg maa lagres i lang Tid, inden de kan anvendes, 
har det ikke saaledes som ved Staver og Bundstykker (S. 145, 
149) været muligt at bestemme Svindet ved Udtørring. 

Hjulfælg (og Drejertræ) af Begekævler. Undertiden saver 
man ikke Fælgene ud af Favnetræ, men anvender de ydre 
Planker af en Kævle, hvis Midterplanke skæres op til Stoletræ, 
Børstetræ m. v., da den ikke vilde kunne give Fælg, som viste 
Spejl paa Bugtsiderne. I øvrigt foregaar Tilvirkningen omtrent 
som ovenfor beskrevet. De vigtigste Produkter ses paa Fig. 2. 

En lang, middeltyk Bøgestamme blev delt i to Kævler, af 
hvilke I: Rodkævlen, der indeholdt 500 Liter, var 4.50 Meter 
lang, 37.6 Ctm. tyk1), med 2 friske Knaster, paa 4 og 8 Ctm., 
og 3 mindre overvoksede Knaster (»Hvirvler« eller »Pander«), 
medens II : Topkævlen, hvis Rumfang var 396 Liter, havde en 
Længde af 4.68 Meter, en Tykkelse af 32.8 Centimeter, 2 friske 
Knaster, paa 6 og 8 Ctm., og 2 »Pander«. Begge Kævler var 
omtrent rette og lignede, som man ser, hinanden meget; i Tyk
kelsen var der en betydelig Forskel, men fuldt saa vigtigt er 
det dog vist, at den ene var Rodkævle, den anden ikke. Vægten 
af de to Kævler, der nylig var skovede, var 488 og 379 Kg., 
Vægtfylden altsaa 0.98 og 0.96. 

Kævlerne, af hvilke den mindste ved en Fejltagelse var 
delt i to kortere Stykker, blev skaarne op til Planker paa en 
1.9 mm. tyk Bloksav og gav følgende Udbytte: 

I. Rodkævlen: 2 Planker paa 23/4", 2 paa 2 " og 1 Marvplanke 

paa 27 8 " ; 
II. Topkævlen: 2 Planker paa 23/4" og 1 Marvplanke paa 2 7 / . 

Udskærsplankerne var tynde, men indeholdt dog ikke blot 
Brænde; Affaldet fra Udsavning af Fælg og Drejertræ gav noget 
Børstetræ, og alle disse Varer blev skaarne med en Baandsav, 

*) Middeltykkelsen D for Kævler er her saavel som i det følgende be
regnet af Kævlens Rumfang R og Længde L, saaledes at man har nTfiL:i = R. 
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der maalte 1.4 Millimeter. Affaldsbrændet var kun for en 
mindre Dels Vedkommende sælgeligt. Savspaanerne, der frem
kom ved Udskæring af Plankerne, udgjorde 3.2 pCt. af Kævler
nes Vægt. Denne fordeler sig saaledes: 

Kævle Nr I II 
Kævlens Vægt, Kg 488 379 
Fælg, pCt 33.0 26.9 
Drejerstokke, pCt 19.4 20.9 
Børstetræ » 3.5 4.4 
Brænde » 32.9 39.1l) 
Spaaner og Svind » 11.2 8.8 *) 

Fig. 2. Hjulfælg og Drejertræ af Bøg. a er en 3 Tmrs. Fælg med lidt Van
kant, som ikke gør Skade; b er en fuldkantet 2 Tmrs. Fælg; begge med skraat 
afskaarne Endeflader, c er et Stolebens-Emne 21/8 Tm. tykt; Knasten sidder 
saa yderligt i Stangen, at denne ikke er kassabel, d er en 6/4 Tmrs. Stang, 
af hvilken der kan blive 2 Barnevogns-Haandtag; Vankanten til venstre er 
uskadelig, og det samme gælder om den lille Knast, der ses yderst til højre. 

Maalestok 1 : 6. 

Medens der ikke er stor Forskel paa den samlede Gavntræ
procent, har Rodkævlen (I) givet en betydelig større Mængde 

*) Optegnelserne giver her Tallene 40.4 og 7.4, men der formodes at være 
begaaet en 10 Punds Fejl ved Vejningen af Brændet fra de 23/4 Tmrs. Planker. 
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af Hovedproduktet: Fælg end Topkævlen, og da Fælg er en 
langt stærkere forædlet Vare end almindelige Drejerstokke og 
tarveligt Børstetræ, bliver Forskellen paa Gavntræ-Udbyttet i 
Virkeligheden ganske anselig. Grunden maa for en Del søges 
i, at I er tykkere end II, men dog vist fuldt saa meget i at 
Rodkævlen ikke indeholder saa store Knaster som Topkævlen. 
Hermed stemmer det godt, at Marvplanken af Rodkævlen gav 
77 pCt. Drejertræ, men af Topkævlen kun 68 pCt. Drejertræ og 
Børstetræ. Rodkævlen gav 39 Stk. 23/4 Tmrs. Fælg, 29 Stk. 
2 Tmrs. Fælg, 59 Stk. 2»/8 Tms. Stoleben, 18 Tmr. lange, 8 Stk. 
5/4 Tmrs. og 9 Stk. ix/8 Tms. 24 Tmr. lange Haandtag til Barne
vogne samt 166 Stk. 7 x 4 Hullers Børstetræ. Topkævlen gav 
34 Stk. 23/4 Tmrs. Fælg, 28 Stk. 21l2 Tms. Stoleben, 18 Tmr. 
lange, 33 Haandtag til Barnevogne 5/4 X 5/4 X 24 Tmr. og 160 
Stk. 7 x 4 Hullers Børstetræ. Her ligesom i det foregaaende 
Forsøg har det største Træ ikke givet de største Fælg. Fælgene 
var omtrent fuldkantede, skraat afskaarne for Enderne; Drejer
træet var til Dels noget vankantet; Børstetræet var ikke boret. 

Hvis man tænker sig, at Marvplankerne uden Hensyn til 
Spejlenes Stilling blev skaarne op til Fælg, vilde Kævlernes 
Fælgprocent vel gaa op til c. 40, altsaa noget mere end for det 
bedste Favnetræ (S. 153), men til Gengæld er dette mindre 
kostbart og kan transporteres langt billigere end Kævlerne, 
hvis Anvendelse til Fælg vistnok helst maa knyttes til Sav
værker, der findes i Nærheden af Skoven. 

Træsko af Bøgekævler. En stor Mængde Kævler af Bøg 
sælges til Fabrikker, som fremstiller Træsko paa følgende 

a b 

Fig. 3. Træskoklodse af Bøg. a før, b efter Afdrejning (højre Fod). 
Maalestok c. 1 : 9 . 

Maade: Kævlen skæres over i Ruller, der er dobbelt saa lange 
som Emnet til en Træsko, idet Længderne afsættes med Top
enden som Udgangspunkt; Rullen kløves med Økse og Kile 
efter en Diameter, og hver Halvdel bliver dernæst klodset op 
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med Baandsav til 1, 2 eller 3 Klodse, alt efter Størrelsen og 
Kvaliteten af Træet, saaledes at den frembragte Klods (Fig. 3) 
har to parallelle Endeflader og eri buet Sideflade, der svarer til 
Træskoens Yderside, medens den modstaaende Sideflade er plan 
ligesom Klodsens Overside og Underside, der begge konvergerer 
hen imod den Ende af Klodsen, som skal blive Træskoens Hæl; 
Barksiden af Træstykket svarer til Træskoens indre Side, og 
Klampene skal vise Spejl paa Undersiden. Ved Kopidrejeri 
frembringes nu de ydre Konturer, svarende til en Model der 

Fig. 4. Udformning af Træsko, a viser Klodsen fra Fig. 3 b, efter at Hælen 
er boret ud; b er tillige hulet ud; c er »aftappet«, d er udrenset, e afpudset. 
a—c er formede med Maskinkraft, d~e med Haandkraft. Alt er Træsko til 
højre Fod. Midt paa Figuren ser man lodrette Længdesnit, til venstre ses 

Træskoen fra oven, til højre ses den fra Indersiden. Maalestok c. 1 :9 . 

er sat ind i Maskinen; en Boremaskine danner Hulning til 
Hælen, medens en anden Maskine udhuler Træskoens forreste 
Del; dernæst bliver de korte Drejetappe for Hælen og Næsen 
skaarne og høvlede bort og Klampene rettes af. 

Hermed er Maskinarbejdet til Ende. Træskoen bliver af
pudset indvendig med Haandkraft;'derefter bliver den dampet, 
og Overfladen slibes glat; alle udvendige og indvendige Flader 
afpudses; over Vristen anbringes som Dekoration forskellige 
Rids, og Træskoen bliver til sidst røget. Fig. 4 viser, hvorledes 
Træklodsen gradvis formes under Arbejdet. 
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Til Mands-Træsko kræves nogenlunde tykt Træ; rød Kerne 
hindrer ikke Anvendelsen, og der stilles kun maadeholdne For
dringer til Kævlens ydre Form saavel som til Veddets Renhed. 
Til de mindre Fruens-, Drenge- og Smaa Drenge-Træsko kan vel 
strengt taget bruges tyndere Træ, men Affaldet fra Produktionen 
af Mands-Træsko vil sædvanlig levere det fornødne Materiale. 

Forsøget gik nærmest ud paa at vise, hvorledes Bygning, 
Form og Tykkelse af det anvendte Materiale paa virker Udbyt
tets Størrelse. Meget tykke Kævler blev dog ikke inddragne 
under Forsøget, da deres Udbytte vistnok varierer saa stærkt 
med den indre, før Sønderdelingen usynlige, Bygning, at et For
søg maatte være meget omfattende for at kunne give Oplys
ninger af Værdi. 

I alt omfattede Forsøget 6 Rodkævler. De 3, der udgør 
Størrelseklasse I, havde en Toptykkelse af c. 35 Centimeter og 
Længder fra 3.9 til 5.2 Meter; den ene (a) var en smuk næsten 
ret Kævle med en enkelt Knast; den anden (b) var ret, men 
havde flere faste Knaster paa den ene Side; den tredje (c) be
stod af vredent og knastet Træ med større overvoksede Knaster. 
I Størrelseklasse II varierede Toptykkelsen noget stærkere, om
kring 48 Centimeter; a var her en smuk, ret, knastefri Kævle; 
b var noget krum, havde enkelte større overvoksede Knaster og 
var dybt furet paa den Side, der var mest knastet; c havde 
mange store overvoksede Knaster samt Furer og Vridninger; 
paa Midten en Bugt med en stor raaden Knast. Alle Kævler 
blev udtagne af samme Parti, der gennemgaaende var af mid
delgod Kvalitet. 

De vigtigste Resultater findes i Tabel VI, S. 162. Udbyttet 
varierer kun yderst lidt med Kævlens Tykkelse; snarest synes 
Kævle II b at staa under de andre, maaske netop fordi den er 
tykkest, maaske repræsenterer den en mindre fordelagtig Mel
lemtykkelse (jfr. S. 142). Kvaliteten har, naar man ser bort 
fra den nysnævnte Undtagelse, en kendelig Indflydelse; dog er 
Variationen ikke meget stor, og tilfældig Fremkomst af Vrag
træsko kan gribe forstyrrende ind. Forskellen er størst ved de 
smaa Kævler: c giver ikke blot det laveste Udbytte, men dette 
bestaar fortrinsvis af smaa Træsko. 

Gennemgaaende udgør de færdige, brugbare Træsko kun 
7—9 pCt. af Kævlernes Vægt; Bøgetræet forædles altsaa i høj 
Grad ved denne Tilvirkning, og medens alt taler for at lægge 
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Fabrikken nær ved de Skovegne, som kan levere Kævlerne, 
kan det færdige Produkt, der har en Værdi af c. 60 Øre pr. 
Kilogram, bære en lang Transport. Affaldet, hvortil ogsaa hører 
den anselige Mængde Vrag, der kasseres paa forskellige Trin af 
Tilvirkningen, er kun simpelt Brænde og Spaaner, hvilke sidste 
bruges til Indfyring under Dampkedelen. Hvorledes Vægten af 
Spaaner og Svind fordeler sig til de forskellige Trin af Tilvirk
ningen, ses af nedenstaaende Sammenstilling, der gælder for 
alle 3 og 3 Kævler: 

I II 
Opklodsning 11.1 10.5 pCt. 
Afdrejning 63.5 62.4 » 
Hælboring 4.7 4.5 » 
Huling 15.3 16.3 » 
Aftapning 1.6 1.5 » 
Rensning, Dampning m. v. . . . 3.7 4.9 » 

Man ser, at Afdrejningen giver en meget anselig Mængde 
Spaaner, skønt Klodsen er udsavet i en Form, der nærmer sig 
en Del til Træskoens. Spildet ved »Aftapning«, Borttagelse 
af Drejetappene for Enderne af Træskoen, er derimod reduceret 
til det mindst mulige; dog afkorter Fabrikken endnu Træet til 
Mands-Træsko paa 26 Tmr., medens 24 Tmr. er nok for Træ
skomanden, der ikke skal regne med nogen Drejetap. Mængden 
af Spaaner fra Opklodsningen paavirkes lidt af Savens Tykkelse, 
der ved I a—c var 0.9 mm., men ved II a—c 0.7 Millimeter. 

Hvorledes Træet aftager i Vægt, efterhaanden som Tilvirk
ningen skrider frem, ses af følgende Tal, der gælder for alle 6 
Kævler under eet: Kævler 1000; efter Opklodsning 474; efter 
Afdrejning 196; efter Boring af Hælen 175; efter Huling 108; 
efter Aftapning 101; efter Rensning, Dampning m. v. 81. 

Træsko af Bøge-Favnetræ. De Kævler, der er omtalte i 
det foregaaende, blev i Virkeligheden omdannede til Favnetræ, 
inden den fabriksmæssige Tildannelse begyndte. Ofte foretræk
ker man at tilvirke Favnetræet i Skoven og sortere det til Brug 
for Fabrikken. 

Af et saadant Parti Favnetræ blev udtaget 3 Halvfavne, 
udsorterede paa den Maade at der fremkom den størst mulige 
Forskel i Kvaliteten, og Tilvirkningen blev udført som ovenfor 
beskrevet; Baandsaven var 0.7 mm. tyk. I a var Favnestyk-
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kerne smukke, ensartede, fri for Knaster og andre Bygningsfejl, 
men i den ene Ende lidt opridsede som Følge af Udtørring; 
Partiet indeholdt 26 Stykker enkløvet Træ; Længden var 65.2 
Ctm., Radius i Tværsnittet 17—24, gennemsnitlig 20 Centimeter. 
b indeholdt Favnestykker med en mindre Fejl: En lille fast 
Knast, en overvokset Knast eller en svag Drejning i Veddet; 
Stykkerne var i den ene Ende noget opridsede; Partiet inde
holdt 24 Stykker enkløvet Træ; Længden var 64.9 Ctm., Radius 

Tabel VI: Basartræsko, tilvirkede af Bøgekævler og af 
Favnsat Bøge-Gavntræ. 

Færdige Træsko, pCt. . . . 
Vrag » . . . 
Affaldsbrænde » . . . 
Spaaner og Svind » . . . 

Mands-Træsko, 103 /4", Par 
» » 107a" » 

Fruens » 9 7 4 " » 
» » 9" » 

Drenge » 8 7 2 " » 
SmaaDr. » 7 7 4 " » 

» » 7" » 

I. Sm. Kævler 

a 

5 20 
37.2 
564 
507 

9.1 
1.8 

43.2 
45.8 

27 
— 
2 
27, 

7» 

b 

4.60 
38.2 
526 
509 

8.5 
2.5 

43.5 
45.6 

19 
— 
7 
4 
— 
2 

c 

3.90 
36.3 
404 
397 

7.8 
1.7 

48.9 
41.6 

8 
— 

117, 
2 
— 
472 

II. St. Kævler 

a 

3.26 
48.4 
599 
664 

8.9 
0.7 

46.0 
44.5 

33 
1 

— • 

•—• 
1 

b 

5.80 
57.3 
1493 
1471 

7.1 
1.7 

52.5 
38.7 

59 

37, 

— 
— 

11 

c 

5.90 
46.3 
993 
991 

8.4 
1.5 

47.4 
42.7 

45 
27, 

— 
— 
4V* 

Favnetræ 

a 

40 
1074 

893 

9.2 
1.1 

43.1 
46.6 

267, 
— 

147» 

217, 
77, 

b 

40 
1004 
864 

7.2 
2.3 

50.0 
40.5 

181 / , 
— 

10 

15 
11 
— 

c 

48 
1005 
860 

6.3 
0.7 

59.0 
33.9 

187. 
— 
67, 

107, 
12 
— 

i Tværsnittet 17—27, gennemsnitlig 20 Centimeter. I c var 
Favnestykkerne uensartede, knastede, knudrede, dog ikke alt 
absolut Knudebrænde, ofte Rodstykker med Tæer, men sjældent 
med Kerv af Forhug; Partiet indeholdt 22 Stykker, af hvilke 
7 var enkløvet Træ, Resten trekløvet eller firkløvet; Længden 
var 65.8 Ctm., Radius i Tværsnittet 16—35, gennemsnitlig 24 
Centimeter. Træet blev sat op i Rammemaal, saaledes at Halv
favnens Længde var 3 Alen, medens Højden var 1 Alen 15 Tmr.; 
Opsætningen var tæt; foroven naaede Stykkerne til en udspændt 
Snor, men ragede ikke op over denne. 
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De vigtigste Resultater af Forsøget findes i Tabel VI. Da 
Favnetræ kan sorteres skarpere end Kævler, viser der sig her 
en meget stor Forskel paa Udbytteprocenten, medens For
holdet mellem store og smaa Træsko er omtrent konstant, 
maaske som Følge af at Partiet c var tykkere Træ end a og b. 
Det rene Favnetræ (a) har givet et højere Udbytte af Træsko 
og en mindre Mængde Affaldsbrænde end nogen af de under
søgte Kævler, og disse staar ikke væsentligt over det middel
gode Favnetræ (b); en Vare som a maa Fabrikken kunne be
tale med Kævlepris, medens den vist ikke kan staa sig ved at 
købe saa tarveligt Træ som det, der er udsorteret til Prøven c; 
i Praksis maa vel enkelte knudrede Stykker tages med, men 
baade Sælger og Køber vil staa sig ved, at det mest knastede 
Træ i Hovedsagen skilles ud. 

Ved Beregninger over Prisforhold maa man tage Hensyn 
til, at Udgiften til Transport, saavel pr. Vogn som pr. Bane, er 
kendelig lavere for Favnetræ end for Kævler; med Skib lader 
disse sidste sig kun vanskelig forsende, naar Længden er no
genlunde stor. Hvor man ikke kan køre Træet lige fra Skoven 
til Fabrikken, bør denne vistnok fortrinsvis købe Favnsat Gavn
træ, som er afkortet paa en til Tykkelsen svarende Længde, 
saaledes at det efter Omstændighederne kan give store eller 
smaa Træsko. 

Gruppen: Spaaner og Svind fordeler sig noget anderledes 
her end ved Kævlerne; for de 3 Halvfavne under et var For
delingen følgende: 

Opklodsning . . 9.4 pCt. Huling 14.9 pCt. 
Afdrejning . . . . 66.5 » Aftapning 1.4 » 
Hælboring . . . . 5.0 » Rensning, Dampning m. v. 2.8 » 

Afvigelserne fra de tidligere meddelte Tal kan vistnok i 
Hovedsagen forklares ved, at Favnetræet var udkløvet og ud
vendig mere tørt end Kævlernes Træ. 

Rumfanget af 100 Par færdige Træsko inden Røgningen1) 
var, udtrykt i Kubikfod: 

*) Efter at være røgede indeholdt 100 Par lO1^ Tms. Træsko 6.07 Kubik
fod; Vægten aftog 6.2 pCt. ved Røgningen, Rumfanget sikkert langt mindre; 
inden Røgningen har det vel været omtrent 6.2 Kubikfod. 
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Mands-Træsko, 103/4" . . . 6.46 Drenge-Træsko, 872" . . . . 3.96 
Fruens » 9 1 / / . . . 4.42 Smaa Dr. » 77'4" 2.62 
Fruens » 9" . . . 4.23 » » 7" 2.48 

Naar Favnetræets Vægt sættes lig 1000, vejede Træet efter 
Opklodsning 456, efter Afdrejning 176, efter Boring af Hælen 
156, efter Huling 95, efter Aftapning 89, efter Rensning, Damp
ning m. v. 76. 

Kapsko (og Klaptræer) af Bøgekævler. Under Navn af 
Træskotræ leverer vore Skove mange Bøgekævler, der i Virke
ligheden skæres op til Kapsko-Bunde. Saa længe Tilvirkningen 
foregaar som Husindustri eller Haandværk, adskiller den sig 
ikke skarpt fra Træskomageriet, men i Fabriksvirksomheden 
er der stor Forskel paa Fremgangsmaaden ved de to Arter af 
Tilvirkning. 

Dette gælder dog ikke om de første Led i Arbejdet. Kævlen 
afkortes paa passende Længder, f. Eks. 261/2, 241/2, 29, 23 Tom
mer svarende til Mands-, Fruens-, Drenge- og Børne-Sko af 
Langkapformen; 23 Tmr. giver enten 2 Længder Fruens-Bunde 
eller 3 Længder Børne-Bunde. Afkortningsmaalet varieres vist
nok stærkere her end ved Træskokævler, hvor man i Hoved
sagen faar Materialet til de smaa Træsko som Affald fra de store. 

Den afskaarne Rulle udkløves med Økse og Kile eller med 
Baandsav efter en Diameter; undtagelsesvis deles Træet stærkere, 
hvis det er revnet. Af det enkløvede Træ udskæres en vankantet 
Skive eller Planke, hvis Tykkelse, der maa rette sig efter Bred
den af de Kapsko, man vil frembringe, svinger mellem 4x/4 og 
27a Tomme, saaledes at der overalt gives 7s Tomme Overmaal; 
Bredden afpasses efter Træstykkets Form og Størrelse. Skiverne 
sorteres efter Tykkelsen; Affaldet deles i langt Brænde og Styk
ker af hvilke man f. Eks. kan skære Klaptræer. Paa den 
smalle, vankantede Side af Skiven indtegnes efter Kantmodel 
Konturen af saa mange Kapsko som muligt, uden at de kommer 
til at indeholde Vankant eller Knaster, som ikke kan falde bort 
ved den efterfølgende Tildannelse. Et Par Modeller1) ses paa 
Fig. 5 forneden til højre; Længden varierer stærkt, og man har 

J) Modellerne fremstilles af en Bøg, der er tør men endnu ikke frønnet; 
man opnaar saaledes, at de ikke kaster sig, men heller ikke slides hurtigt. 
De afbildede Modeller svarer til Børnesko og er derfor uden Forklamp. 
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et stort Antal Modeller, i Forsøget 25 Stkr., der benævnes efter 
Skoens indvendige Maal fra de største 11 Tmrs. Mands-Sko til 
de mindste Børnesko, der maaler 5 Tommer. 

Efter Tegningen udskæres Kapskoen saaledes, som den er 

Fig. 5. Kapsko af Bøg og Modeller efter hvilke de skæres; nederst til højre 
et Klaptræ, a viser den første Udskæring efter Sidemodel; Hælen (til venstre) 
har endnu Plankens fulde Tykkelse til Bredde; den paalagte Overmodel viser, 
hvor meget der skal tages af Klodsens Kanter, b viser en gennemskaaren 
færdig Sko, bag hvilken Sidemodellen rager op. I c—d er Skoens Sider og 
Hæl formede efter Overmodellen. Paa e ser man, hvorledes Hælen er udboret 
indvendig og formet stærkere udvendig. Paa f er Saalen formet og Skoen af
rundet, g er et Længdesnit gennem f for at vise, hvor dybt Trædefladen er 
hulet, h er Overmodellen fra a, men set skraat fra oven. i—k er Sidemodel
ler til Børne-Kapsko, uden Forklamp. b er til højre Fod, c—g er til venstre 

Fod. I er et Klaptræ. Maalestok 1 : 6. 

vist paa Figuren øverst til venstre; set fra Siden har den i Ho
vedsagen faaet sin endelige Form, men Bredden er ens, overalt 
lig Plankens Tykkelse; der er endnu ingen Forskel paa venstre 
og højre Fod. Affaldet fra de større Bunde giver en Del mindre 
Bunde, men hvad der ikke kan bruges hertil, bliver kort Affalds-
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brænde, af hvilket det største sælges, medens det mindste bruges 
under Dampkedelen. 

Nu lægges Overmodellen paa, hvilket er fremstillet foroven 
til venstre, og Konturen aftegnes paa Kapskoens øvre Flade. 
Denne Model, der ses til højre paa Figuren (h), er symmetrisk 
bygget, saaledes at den ene Flade svarer til højre Fod, den 
anden til venstre; Tegneren vender stadig Modellen og frem
stiller saaledes skiftevis en Højre-Sko og en Venstre-Sko. Ved 
en Række lodrette Savsnit rundes Skoen af paa Siderne og ved 
Hælen, hvilken sidste tillige formes med to skraa Snit. Affaldet 
egner sig kun til Indfyring under Dampkedelen. 

Den tilskaarne Bund bliver hulet med et Hæl-Bor, og der
efter foregaar den endelige Afpudsning ved Hjælp af Haand-
kraft; til sidst bliver det færdige Produkt røget. Affaldet an
vendes under Dampkedelen og i Røgeriet. 

Forsøget omfattede 18 smaa Kævler eller Stammer, alle fra 
langsomt vokset c. 160 Aar gammel Bøgeskov og udtagne saa
ledes, at de repræsenterede 3 Tykkelseklasser samt, inden for 
hver af disse, 3 Kvaliteter. Gennemgaaende var Kævlerne smaa 
og af en saadan Beskaffenhed, at de paa mange Skovdistrikter 
aldeles ikke var blevne aflagte som Kævler men endog for 
største Delen som Knudebrænde; Middeltal af Længde og Tyk
kelse er opført i Tabel VII; Kvaliteten fremgaar af følgende 
Beskrivelse, i hvilken hver Kævle opføres særskilt: 

Klasse I havde en Diameter i Topenden af c. 23 Ctm. a, 1: 
Ret, lidt snoet med glat Bark, 7 faste Knaster, 4 overvoksede 
Knaster; noget ridset; ikke Rodkævle. a, 2: Rodkævle, fortyk
ket og lidt krum forneden; 3 døde Knaster med Hul ind i 
Veddet; noget ridset, b, 1: Krum, en overvokset Knast, 3 Tude 
og en stor fast Knast, 16 Ctm. i Diameter; ikke Rodkævle. 
b, 2: Ret, 4 overvoksede Knaster, foroven 3 Tude; ikke Rod
kævle. c, 1: Rodkævle, meget knudret og lidt k rum; 8 over
voksede Knaster; stærkt opridset i Rodenden, c, 2: Rodkævle, 
krum, knudret, 5 overvoksede Knaster. 

Klasse II havde en Diameter i Topenden af c. 25 Ctm. 
a, 1: Næsten ret, enkelte Hvirvler i Barken, 5 middelstore, faste 
Knaster, foroven en overvokset Knast; ikke Rodkævle. a, 2: 
Knastefri Rodkævle, meget krum forneden, noget ridset, b, 1: 
Lidt krum, 6 store Knaster, hvoraf 3 Tude; 1 overvokset Knast; 
stærkt opridset; ikke Rodkævle. b, 2: Rodkævle med 2 store 
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Krumninger, 3 overvoksede Knaster og nogle faste Knaster; lidt 
ridset; Rodenden fortykket, c, 1: Rodkævle med 1 stor Krum
ning og i Rodkævlen en slem Tud; mange Knaster, hvoraf en
kelte større er overvoksede, c, 2: Meget krum; 1 stor og 2 
mindre Tude, mange overvoksede Knaster; ikke Rodkævle. 

Klasse III. Topdiameteren c. 34 Ctm. a, 1: Noget kroget, 
knastefri med enkelte Hvirvler; ikke Rodkævle. a, 2: Rod
kævle, næsten ret; 3 Knaster, en enkelt Hvirvel; Rodenden 
flakt 60 Ctm. op. b, 1: Meget kroget, store overvoksede Kna
ster, ridset i Topenden; ikke Rodkævle. b, 2: Lidt kroget; 
smaa overvoksede Knaster, stærkt ridset i Topenden; ikke 
Rodkævle. c, 1: Rodkævle med dobbelt Marv forneden, en 
indvokset Gren og talrige til Dels store Knaster, af hvilke 3 
store og 1 mindre er raadne. c, 2: Ualmindelig slet Rodkævle 
med dybe Indskæringer forneden, mange Knaster og Knuder; 
paa Midten en fast Knast, 20 Ctm. i Diameter, og til den mod
satte Side et gammelt Grenebrud med forraadnet Ved, foroven 
afkortet i en Tvege. 

De største Stykker af det lange Affald blev som ovenfor 
antydet benyttede til Klaptræer, der blev udsavede paa 10 X IV2 
X 5/8 Tm. og glattede med Høvl, efter at der var boret 5 Huller 
i hvert Træ. Det bedste Affaldsbrænde, her fremkom, var 
sælgeligt; Resten blev brugt til Indfyring. De anvendte Baand-
save havde altid en Tykkelse af 0.7 Millimeter. 

Tabel VII indeholder de vigtigste Resultater. Udbyttet 
stiger kun svagt med Kævlens TykkelseJ), naar man holder sig 
til de summariske Tal, men ved at gaa i Enkelthederne ser 
man, at de middelstore Kævler overvejende giver Mands-Bunde, 
medens Fruens-Bunde er Hovedproduktet af de smaa Kævler, 
og de meget smaa Kævler kun leverer mindre Bunde. Inden for 
den enkelte Tykkelseklasse aftager Udbyttet temmelig stærkt 
med Kvaliteten, og samtidig kommer det i stigende Grad til at 
bestaa af smaa Bunde. Jo tarveligere Træet er, desto mere 
langt Brænde giver det; Mængden af kort Brænde, som kan 
sælges (A), hvortil ogsaa hører Vrag-Bunde, varierer ikke stærkt; 
derimod stiger Mængden af det simple korte Brænde (B), der 
kun kan bruges paa Savværket, med Udbyttet af Sko, altsaa 
med Veddets Kvalitet. Stærk Varme gav ofte stort Svind. 

') Længde og Tykkelse er Middeltal for de to Kævler i hvert Parti, me
dens Rumfang og Vægt gælder for deres Sum. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, I. 1 2 
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Tabel VII: Langkap-Bunde (og Klaptræer) tilvirkede af 
Bøgekævler. 

Kvalitet 

Kapskobunde, pCt. . . . 
Klaptræer » . . . 
Langt Brænde » . . . 
Kort Brænde A » . . . 

» » B » . . . 
Borespaaner » . . . 
Pudsespaaner » . . . 
Spaanfra Klaptr.» . . 
Savspaaner » . . . 
Svind » . . . 

Mands-Sko 103/4", Par 
» lOVa" » 
» l u 1 / / » 

Fruens-» S1/»" * 
9V4" » 

Drenge-» 8" » 
» 7V4" » 

» » 7 " » 

Børne- » 6V2" ä 

» 6 V4" » 
» 6" » 

s 5V2" » 
Klaptræer, Par 

I. Meget smaa 
Kævler 

a 

4.62 
24.3 
427 
407 

9.1 
3.1 

26.2 
23.7 
20.5 

2.4 
2.7 
0.3 
8.5 
3.5 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
75 
— 
— 
17 
— 
29 

b 

5.00 
25.3 
499 
438 

10.4 
2.5 

27.6 
22.9 
19.8 

2.1 
3.4 
0.3 
8.2 
2.9 

— 
— 
— 
— 

— 
521/* 

28 
— 
— 
29 
— 
26 

c 

3.44 
25.0 
341 
309 

8.0 
1.7 

31.3 
28.0 
15.8 

1.8 
2.7 
0.2 
8.0 
2.5 

— 
— 
— 

— 
38V'a 

— 
— 
19 
— 

121/* 

II. 
Smaa Kævler 

a 

4.61 
26.8 
509 
475 

11.9 
3.2 

12.0 
24.1 
29.2 

3.2 
3.8 
0.4 
8.3 
3.9 

— 
— 

441/* 

17 
— 

18 
— 

— 
34 

b 

4.35 
28.1 
536 
517 

9.7 
1.1 

25.5 
24.2 
22.2 

2.6 
2.9 
0.2 
7.5 
4.1 

— 
— 

317» 

257, 

17 
— 

— 
13 

c 

4.99 
27.3 
586 
549 

9.0 
0.8 

28.1 
24.9 
20.4 

2.5 
2.9 
0.1 
7.9 
3.4 

— 
— 
35 

23 
— 

20 
— 

— 
10 

III. Middel-
store Kævler 

a 

4.32 
35.4 
859 
841 

11.8 
2.9 

23.5 
18.3 
26.2 

2.8 
4.0 
0.4 
7.6 
2.6 

62 
— 
— 

8 
— 
— 

— 
25 

972 
55 

b 

4.26 
38.4 
987 
974 

9.9 
3.3 

27.0 
18.2 
25.9 

1.9 
3.1 
0.4 
7.9 
2.3 

— 
63 
— 

137» 

— 

— 
23 

— 
74 

c 

4.62 
38.7 

1110 
1131 

9.4 
2.0 

30.1 
21.2 
22,6 

2.1 
2.8 
0.2 
7.0 
2.6 

4372 

— 
— 
18 
— 
23 

— 

1772 

22 
51 

Gennemsnitlig er c. 10 pCt. af Kævlernes Vægt Bunde, og 
disse Varer har en Værdi af c. 50 Øre pr. Kilogram. Foræd
lingen er saaledes temmelig vidtgaaende, og Tabellen viser, at 
selv smaa og tarvelige Kævler kan give et anseligt Gavntræ-
Udbytte. Affaldet giver en Del Klaptræer, men i øvrigt kun 
Brænde. Rimeligvis vil det her som ved Træskofabrikationen 
kunne betale sig at transportere Træet i Form af Kævler, naar 
de kan køres lige fra Skoven til Savværket, medens det Træ, 
der skal forsendes langt, vistnok helst maa kløves ud. 
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Rumfanget af 100 Par færdige Kapsko inden Røgningen 
var, udtrykt i Kubikfod: 

Mänds-Sko 103/4" 4.72 Drenge-Sko 7 1 / / 1.82 
% » lOVa" 4.08 » » 7" 1.52 

» IOV4" 3.80 Børne- » 6V2" 1.37 
Fruens- » 9Va" 3.16 » » 6 1 / / 1.41 

» » 9 1 / / 3.04 » » 6" 1.15 
Drenge- » 8" 2.12 » » 5x/2" 0.97 

En Sammenligning med Træskos Rumfang vil vise, at dette 
er omtrent 50 pCt. større end Rumfanget af Kapsko med samme 
Maal, og endnu større bliver Forskellen paa den Mængde rundt 
Træ, der medgaar til et Par af de 2 Arter Fodtøj. Den Over
gang fra Træsko til Kapsko, der foregaar i vore Dage, maa 
antages at medføre en kendelig Formindskelse i Forbruget af 
Træ til Fodbeklædning, under Forudsætning af at Kapsko varer 
omtrent lige saa længe som Træsko. 

100 Par færdige Klaptræer indeholder, før de bliver tørrede, 
1.53 Kubikfod. 

Naar alle Kævlernes Vægt sættes lig 1000, vejede Træet 
efter Opklodsning 698, efter Udskæring 227, efter Kantskæring 
168, efter Udboring 142, efter Afpudsning (inden Røgningen) 
100. Heri er dog ikke medregnet Klaptræerne hvis Udvikling 
afviger noget fra Kapskoenes. Af Klaptræer gav de 1000 Vægt
dele Kævler: Efter Opklodsning 68, efter Afkortning 49, efter 
Udskæring 28, efter Afpudsning 24 Dele. 

Kapsko og Stoleben af Bøgekævler. For ikke at flække 
skal Kapsko ligesom Træsko helst vise Spejl paa Undersiden, 
og naar de Kævler, man anvender, er tilstrækkelig tykke, bør 
man kun skære Kapsko af de yderste gode Planker, men op
arbejde Midterplanken og Udskærsplanker til andre Ting, f. Eks. 
til Stoletræ. To middelstore Bøgekævler blev oparbejdede paa 
denne Maade, og Resultaterne viser, hvorledes Udbyttet paa
virkes af Kævlens Tykkelse. Paa dette Omraade var der nem
lig en betydelig Forskel, idet den ene Kævle (I) havde Middel
diameteren 29.5 Ctm., medens den anden (II) holdt 36.5 Centi
meter. I alle andre Henseender lignede de hinanden. Begge 
var de Rodkævler, noget krumme og med 6 temmelig store, 
overvoksede Knaster, altsaa kun tarveligt Gavntræ; Længden 

12* 
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var 7.2 Meter. I havde et Rumfang af 493 Liter og vejede 
462 Kg., Vægtfylden var altsaa 0.94; for II var de tilsvarende 
Tal 757, 789 og 1.04. Begge Kævler var nylig skovede og kørte 
til Savværket fra en nærliggende Bevoksning, hvis Alder var c. 
100 Aar; den høje Vægtfylde af II kan maaske tyde paa en no
get for knap Udmaaling af den uregelmæssigt formede Stamme. 

Paa Grund af Krumningen blev hver Kævle skaaret over i 
to Dele, og derefter blev Stykkerne oparbejdede med en Blok
sav, hvis Tykkelse var 1.9 Millimeter. Udbyttet var følgende 
Planker (P betyder almindelig Planke, M Marv- eller Midter
planke, U Udskærsplanke): 

Af I : 21U" M, 2" M, 2 X 3 1 / / P, 3 " P, 2 1 / / P, 4 U. 
» II : 2VS" M, 2" M, 2 X 3V2" P, 2 X 4" P, 4 U. 

Udskæret af I, der var den 
tyndeste og mindst krumme af 
de to Kævler, egnede sig kun 
til Brænde, medens det sværere 
Udskær af II gav en Del Stole
træ. Af den ene Marvplanke 
fra I blev der ikke blot skaaret 
Stoletræ, men ogsaa en ube
tydelig Mængde Børstetræ. Kap
sko-Bundene blev tilvirkede paa 
lignende Maade soin ovenfor (S. 
164—66) beskrevet, men de blev 
straks efter, at Hælen var hulet 

„.„ „ „ , „ D„ t t r „„„ ud, sendte bort uden at være 
tig. 6. Kapsko og Børstetræ at Bøg. ' 
Kapskoen sammenlignes med Fig. 5 afpudsede eller røgede. De to 
(S. 165) a, c og c. Maaiestok i.-6. Baandsave, man anvendte, havde 

en Tykkelse af 1.1 og 1.4 mm.; 
den tyndeste blev brugt til Bunde, den tykkeste til Stoletræ 
og Børstelræ. Disse Varer havde ligesom Bundene Præg af 
Halvfabrikater; Stoletræet var firsidede Prismer, 18 Tmr. lange 
Drejerstokke, af forskellige Tykkelser og undertiden med nogen 
Vankant; Børstetræet (Fig. 6) var Plader uden Udboring. 

Da Oparbejdningen ikke gaar meget vidt, bliver Gavntræ
procenten forholdsvis høj, hvilket maa tages i Betragtning, naar 
man sammenligner med den foregaaende Forsøgsrække. Skønt 
der var betydelig Forskel paa Tykkelsen af de to Kævler, har 
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de givet ganske samme Udbytte af Kapsko, nemlig 11 pCt., og 
af Stoletræ (samt Børstetræ) 17 pCt.; ogsaa Mængden af Spaaner 
og Svind, 10 pCt, og Affaldsbrænde, 62 pCt, er ens i de to 
Tilfælde; Mængden af Borespaaner var forholdsvis lidt større 
ved den store Kævle end ved den lille. Savspaanerne, der frem
kom ved Plankeskæringen, blev opsamlede og viste sig at ud
gøre 34.5 Kg. eller 2.8 pCt. af den samlede Vægt. 

Udbyttet af Drejertræ og Børstetræ fra Marvplankerne var 
højt, 68 og 66 pCt.; det afgørende var her, at Materialet var 
Rodkævler, medens Tykkelsen ikke har haft nogen kendelig 
Indflydelse. 

Der blev ikke gjort Forskel paa det sælgelige og det usæl
gelige Brænde, og paa dette Omraade lader Tallene sig altsaa 
ikke sammenligne med dem fra den foregaaende Undersøgelse. 
Her som der har det tykke Træ fortrinsvis givet store Bunde, 
det tynde Træ småa Bunde, nemlig 

I II 
Bunde, 1 0 7 / , Par — 30 

9" » — 32 
» 8 V » 25 — 

» 77a" » 17 — 
» 6" » . 2 2 — 

Efter Undersøgelse paa en enkelt Prøve indeholdt et Par 
1074 Tms. Bunde 0.052 Kbf. og et Par 6 Tmrs. Bunde 0.020 
Kubikfod, altsaa betydelig mere end i den foregaaende Under
søgelse hvor Varen var afpudset. 

Af Stoletræ gav de to Kævler I II 
272" Træ, Stkr — 26 
274" » » 17 -
2" » » 32 54 

Børstetræet i Kævle I; 24 Stkr. 7 x 4 Hullers Træ, svarede 
i Rumfang kun til 1 å 2 Stoleben. 

En Sammenligning med Resultaterne af det foregaaende 
Forsøg lader sig kun med nogen Vanskelighed udføre, men til
nærmelsesvis kan man antage, at Marvplankerne ved at skæres 
til Kapsko havde forøget Udbyttet heraf med c. 3/8, hvorved 
Procenten fra 11 var gaaet op til noget over 15; ved at afpudses 
svinder Kapskoene imidlertid c. 30 pCt., saaledes at den ende
lige Udbytteprocent vilde blive 10.7 eller næsten ganske det 
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samme som Middeltallet for Kvaliteterne a og b af smaa og 
middelstore Kævler i det foregaaende Forsøg. Til den her om
handlede Anvendelse synes Kævler af en given Tykkelse at 
have omtrent samme Gavntræværdi, hvadenten de stammer fra 
et godt eller et daarligt Voksested, naar blot Bevoksningen fra 
Ungdommen har været tæt og sund. Dog maa det bemærkes, 
at Forsøgene kun har omfattet Træ, der var middelgodt eller 
ringere; det bedste, reneste og mest retvoksede Træ, som kun 
frembringes paa Bøgens ypperste Voksesteder, vil til enhver 
Anvendelse, ogsaa til Kapsko, give det højeste Udbytte. 

Skovlskafter og Drejertræ af Bøg. Vi har i det foregaaende 
gjort Bekendtskab med forskellige Anvendelser af middelgode 
og tarvelige Bøgekævler. Første Klasses Varer af denne Art 
bliver sædvanlig savede op i Planker, der da, efter at være 
lagrede og sorterede, sælges til mange forskellige Haandværkere 
og Fabrikanter. Bl. a. bliver der ofte skaaret Stoletræ af mid
delgode Planker, og Undersøgelser over deres Gavntræprocent 
er tidligere offentliggjorte1). Da Plankerne maa lagres aarevis 
for at egne sig til Stoletræ, har det ikke været overkommeligt 
at gøre Forsøg med Tilvirkning af denne Vare, naar Arbejdet 
som sædvanlig skulde begynde med Oparbejdning af alminde
lige Skoveffekter (Kævler og Favnetræ), men ældre Undersøgel
ser viser, at Plankens Gavntræprocent kan svinge fra 36 til 73 
pCt. eller i Forholdet 1 : 2, alt efter Plankens Bygning, selv om 
man ikke anvender de allerbedste Planker, som Savværket staar 
sig ved at sælge til mere fordringsfulde Anvendelser, hvor der 
kræves store Stykker fejlfrit Træ. Allerede til Stole-Bagben, 
»Afterstaffer«, kræves der jo betydelige Længder, c. 3 Fod, knaste
frit og retvokset Træ, men fuldt saa store er Fordringerne dog, 
hvor Planken skal saves ud til Skovlskafter. Sædvanlig til
virkes disse ligesom Stoletræet af lagrede og sorterede tyndt 
udskaarne Planker, hvis Gavntræprocent kan svinge endnu 
stærkere end ovenfor nævnt2), men undtagelsesvis bliver ogsaa 
den nyskovede Kævle straks oparbejdet til Skafter. 

Et saadant Tilfælde er benyttet til Udførelsen af det Forsøg, 

x) A. OPPERMANN: Undersøgelser over Tilvirkning af Trævarer, 1898, S. 
17—24. 

2) A. OPPERMANN, anf. St. S. 24—29. 
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der beskrives i det følgende: To Bøgekævler blev udsøgte saa-
ledes, at Længde, Tykkelse og Form var omtrent ens; begge 
Stykker var Rodkævler, fri for synlige Knaster, men medens 
den bedste, A, var omtrent ret og ganske fri for »Pander« i 
Barken, havde den anden, B, endog 4 temmelig slemme »Pan
der« og, hvad der dog til denne Anvendelse er mindre væsent
ligt, en Krumning, hvis Pil var 7 Centimeter. A var 3.96 Meter 
lang, Diameteren 34.4 Ctm. og Rumfanget 369 Liter; den vejede 
348 Kg., og Vægtfylden var 0.94. B var 3.92 Meter, 36.4 Centi
meter og 407 Liter, vejede 416 Kg. og havde en Vægtfylde af 
1.02. Begge Kævler blev skaarne op paa Ramsav til tynde l3/8 

Tmrs. Planker, af hvilke hver Kævle gav 7 Stykker foruden 
2 Udskærsplanker; de 9 Skiver blev nummererede i Rækkefølge 
1—9, saaledes at Nr. 5 ligger omtrent midt i Kævlen, og hver 
Skive, dog ikke Udskæret, blev delt i 3 lige lange Stykker: a, 
b, c, af hvilke det nederste var a, det øverste c. Modellen til 
Skovlskafterne maalte 121.6 Ctm., og Længden passede altsaa 
godt til Kævlernes, naar Hensyn tages til, at der altid spildes 
lidt ved skævt Snit og Fældningsspor. 

Ramsaven, hvis 8 Klinger maalte 2.7 mm., gav henholdsvis 
33.1 og 37.8, tilsammen 71 Kg. Savspaaner eller 9.3 pCt. af 
Kævlernes Vægt, hvilket dels er en Følge af, at de blev skaarne 
ud i meget tynde Planker, dels af at Udskæringen blev gjort 
med Ramsav, men i hvert Fald et Vidnesbyrd om at denne 
medfører et anseligt Træspild, naar den anvendes til at opar
bejde Kævler saa stærkt som i dette Tilfælde. Afkortningen 
blev udført med Rundsav, og af Plankerne blev der ved Hjælp 
af en 0.9 mm. tyk Baandsav ska året Skovlskafter samt, som 
Affald, Drejertræ. Affaldsbrændet var for største Delen en brug
bar Handelsvare. 

Ved Oparbejdningen gav de to Kævler følgende Udbytte: 

A B 
Skovlskafter, pCt 38.8 32.4 
Drejertræ » 4.5 10.2 
Brænde » 40.0 43.0 
Savspaaner » 16.7 14.4 

Der er saaledes en kendelig Forskel paa Udbyttet af den 
værdifuldeste Vare: Skovlskafter, uagtet de to Kævler lignede 
hinanden meget, og B var den tykkeste; medens A har givet 
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78 Skafter eller 211 pr. Kubikmeter, er det tilsvarende Tal for 
B kun 172. 

Da hver af de 42 smaa Planker, som Kævlerne gav, er un
dersøgt særskilt, kan man vise, hvorledes Gavntræprocenten 
varierer, naar man gaar fra Marv mod Bark og fra Rod mod 
Top i Kævlen. Gavntræprocenten var, naar Vægten af den lille 
Planke sættes lig 100: 

Kævle A Kævle B 
Planke Skafter Drejertræ I alt Skafter Drejertræ I alt 

Nr. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. 
1 0 27 27 0 13 13 
2 50 0 50 32 20 52 
3 60 2 62 55 5 60 
4 37 9 46 39 12 51 
5 45 3 48 34 4 38 
6 49 2 51 38 3 41 
7 52 7 59 49 3 52 
8 34 2 36 49 4 53 
9 0 0 0 0 48 48 

Man ser, hvorledes Gavntræprocenten stiger fra Marven til 
et Sted i Nærheden af Barken, der hvor Plankerne er knastefri 
og dog nogenlunde lige brede paa begge Sider. Tager man 
Middeltal for de to Kævler, faar man for 

Planke Nr 5 4 og 6 3 og 7 2 og 8 1 og 9 
Skafter, pCt . . . . 40 41 54 41 0 
Drejertræ » . . . 3 6 4 7 22 
I alt » . . . 43 47 58 48 22 

Selv af Hovedproduktet Skafter giver de Planker, der ligger 
lige inden for Udskæret, en lige saa høj Gavntræprocent som 
de tre midterste Planker. Udskæret giver ingen Skafter, men 
en anselig Mængde Drejertræ. 

Opefter i Træet varierede Procenten paa følgende Maade: 

Kævle A Kævle B 
Planke Skafter Drejertræ I alt Skafter Drejertræ I alt 
Litra pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. 

a 55 2 57 48 6 54 
b 46 6 52 39 10 49 
c 45 3 48 41 5 46 
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Man ser, hvorledes Gavntræprocenten aftager opefter i 
Træet, ikke saa meget fordi det bliver tyndere, men især fordi 
Rodenden er mest knastefri; at Plankernes Kant forneden er 
noget buet, skader ikke til denne Anvendelse, da ogsaa Skovl
skaftet har en svag Bugt. Selv i en god 12 Fod lang Rodkævle 
er der en kendelig Forskel paa den nedre og den øvre Del. 

Forsøgs-Resultaternes Anvendelse paa Begeskovs-Driften. 
I Løbet af 25 Aar er Bøgens Gavntræprocent i vore Skove tre
doblet, og den stiger sikkert Aar for Aar. Medens Brændesalget 
endnu for en Menneskealder siden var Hovedsagen i alle de 
Skovegne, hvor der ikke blev tilvirket Træsko i stor Stil, er 
det nu om Stunder Gavntræproduktionen, der er Bøgedriftens 
Tyngdepunkt. Hist og her har man vel endnu gode Brænde-
priser, og hvor en Favn Godt Kløvebrænde koster c. 25 Kroner 
i Skoven, vil det ofte ikke kunne betale sig at udsortere andet 
Gavntræ end gode Kævler til Omegnens Landhaandværkere og 
enkelte særlig store eller særlig smukke Stammer til Brug for 
fjernereboende Købere. 

Sikkert er det dog ikke, at den høje Brændepris er rationelt 
begrundet. Maaske stammer den fra, at man forsømmer Hug
sten i de unge Bevoksninger, som leverer det tarvelige Brænde, 
af Frygt for at overfylde Markedet. I saadanne Tilfælde bør 
man da udsortere en Del Favnsat Gavntræ eller simple Kævler 
af Favnebrændet, selv om Prisen pr. Favn for disse tre Vare
grupper stadig kun er 25 Kroner; Overskuddet fremkommer 
ved forøget Hugst i Ungskoven, og ved at dennes Vækst frem
mes. Under alle Omstændigheder er det usandsynligt, at saa 
gode lokale Brændepriser skulde holde sig i et halvt eller helt 
Aarhundrede, og naar vi betragter den egentlige Opelskning af 
Skov, Fremtidsproduktionen, bliver det derfor ganske nødven
digt at lægge Hovedvægten paa Frembringelsen af Gavntræ. 

Tilvirkningen af Staver viser, hvorledes det tynde Træ paa 
6—8—10 Tommer kan give et anseligt Udbytte af Gavntrævarer, 
naar Veddet er retvokset og frit for Knaster, men tillige ser 
man, at Krumninger og smaa sorte Knaster formindsker Ud
byttets Størrelse og forringer dets Godhed. Dette taler for at 
kultivere tæt, saa at Oprensningen kan foregaa tidligt; jo tæt
tere Opvæksten staar, desto færre, kortere og tyndere vil de 
sorte Knaster blive, og denne Fordel er saa stor, at den rigeligt 



176 [42] 

kan opveje Tabet ved, at der maaske medgaar lidt længere Tid, 
inden Træerne opnaar at blive tykke nok til at give Gavntræ. 
Krumninger, særlig i den værdifulde Rodende, undgaar man 
bedst ved at lade Planten udvikle sig symmetrisk med nogen
lunde ligeligt Vokserum til alle Sider, og set fra dette Synspunkt 
frembyder Saaning i smalle Riller eller smaa Kvadrater saavel 
som Buskplantninger eller Blokplanlninger med stor Afstand 
mellem Rillerne, Buskene og Blokkene nogen Betænkelighed; 
brede saaede Bede vil i saa Henseende være at foretrække, og 
det samme gælder om Fuldsaaninger. 

Udhugningen bør begynde tidligt og i de første Aar især 
gaa ud paa Fjernelsen af saadanne Træer, der viser sig tilbøje
lige til Tvegedannelse, særlig stærk Forgrening eller kroget Vækst. 
For at dette skal kunne udføres, maa der være et betydeligt 
Stamtal, men Stammerne maa tillige være saa jævnt fordelte 
over Arealet, at ikke nogle faa Træer tager Magten fra de andre 
ved at vokse skraat ud over dem. Denne Fare truer særlig, 
hvor Kulturen har samlet Planterne paa enkelte Pletter; nogle 
af de ældste, for sent udhuggede, Blokplantninger, der er ud
førte paa Frijsenborg med stor Afstand mellem Blokkene, har 
saaledes udviklet sig til temmelig stamfattige Bevoksninger med 
knastede Træer, der langtfra kan maale sig med, hvad der vil 
fremkomme i de tættere Blokplantninger paa Bregentved. 

Haand i Haand med Udhugningen bør gaa en Bortfjernelse 
af de tørre, frønnede Grene, der ellers vilde danne sorte Knaster. 
I mange Tilfælde vil disse Smaagrene vel blive knækkede af 
inde ved Stammen, idet Udhugningstræerne under Faldet gnider 
ned ad de tilbagestaaende Træer, men det kan dog vist altid 
betale sig at lade en Mand gennemgaa den unge Bevoksning 
efter hver af de første Udhugninger og fjerne de tilbagesiddende 
frønnede Grenstumper, som let lader sig slaa ned med en Stok, 
eller som man endog kan stryge af med Haanden. Selv om 
denne Rensning kun omfatter de nederste 3—6 Alen af c. 1000 
Stammer pr. Td. Land, vil den kunne forøge Udbyttet af Stav
træ kendeligt. Brændesankning i Ungskoven, der let medfører, 
at Grene, som er tørre men endnu ikke frønnede, afbrækkes 
med et splintret Brud, maa saa vidt muligt forbydes. 

Forsøgene med Tilvirkning af Skovlskafter viser, at Bøge
stammens Gavntræprocent aftager fra Rod mod Top, og det 
følger af Træets Natur, at den øvre Del af Stammen maa have 
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længere og tykkere Knaster end den nedre, samtidig med at 
denne har en større Tykkelse. I samme Højde over Jorden 
aftager Gavntræprocenten ind mod Træets Marv, og dette Tab 
maa vi ved alle Midler søge at formindske, særlig i den Del af 
Stammen: Rodkævlen, som lover os det bedste Udbytte af vort 
Arbejde. 

Saa snart Træstykkets Tykkelse er kommet op over 9 Tom
mer (23—24 Ctm.), vil det kunne anvendes til Kapskobunde, 
selv om dets Vækst er mindre regelmæssig, og med stigende 
Tykkelse kommer hertil andre Anvendelser af knastet og kroget 
Træ, saasom til Træsko og Hjulfælg. Af Tykkelser over 9—10 
Tommer er kun det mest knastede og det beskadigede (raadne, 
tørre og knækkede) Træ udelukket fra at anvendes til Gavn
brug, og Sorteringen maa dels gaa ud paa at skille de virkelige 
Brændeeffekter ud fra Gavntræet, dels paa at fordele dette til 
de forskellige Anvendelser. Lokale og øjeblikkelige Priser og 
andre Afsætningsforhold kan vel medføre Afvigelser fra Regelen, 
ligesom Transportforhold og Skovningstid1) kan faa Indflydelse 
paa, om Gavntræet skal udkløves til Favneved eller blot afkortes 
til Kævler, men med disse Forbehold kan vi opstille følgende 
Grundsætninger som gældende for Nutidens Salg af Bøgegavntræ 
til Oparbejdning med Maskinkraft: Knastefrie Kævler aflægges 
til Plankeklodse, hvoraf saves Møbeltræ og Redskabstræ eller 
Bygningsmaterialier m. m. Tykke og middeltykke, knastede og 
krogede Kævler til Træsko; middeltykke og tynde Kævler af 
samme Kvalitet til Kapsko. Alt sundt og nogenlunde rent 
Favnetræ over 10 Tommer (26 Centimeter) Diameter udsorteres 
til Gavnbrug, og selv af de kerneraadne store Stykker kan der 
udvendig tages anselige Mængder Stoletræ, Fælgtræ m. m. 
Den nederste Alen sorteres fra til Fælg og Bundstykker; af 
Resten anvendes det mindste og reneste til Staver, naar det er 
nogenlunde frit for rød Kerne; af Træ, der er rødt, men frit 
for Knaster, skærer man Bundstykker, medens det knastede 
Træ, uden Hensyn til om det er rødt eller ikke, anvendes til 
Stoletræ, Kapsko og Træsko, saaledes at Fordringen til Renhed 
er mindst, men Fordringen til Størrelse strengest ved den sidst
nævnte Anvendelse. I de yngre Bevoksninger, hvis Træ sæd-

*) Naar man lader Skovningstiden strække sig fra September til Maj, kan 
Træet dog blive forsendt og oparbejdet efterhaanden, uden at revne; det kan 
da aflægges som Favneved, og man kan spare meget Overmaal paa Længden. 
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vanlig er hvidt og under 10 Tmr. i Diameter, bør Tykkelsen 
og Udseendet kun til Dels være afgørende for, hvor langt man 
skal gaa ned med Udtagningen af Gavntræ. Ned under 6 Tom
mer bør man i Regelen ikke gaa, men hvad der er over denne 
Tykkelse, bør først og fremmest sorteres efter dets Plads i Stam
men, saaledes at de nederste 3—4 Alen regnes som Gavntræ, 
hvor deres Udseende ikke direkte taler derimod, medens højere
siddende Dele af Stammen formodes at være Brænde og kun 
udsorteres til Gavnbrug, naar deres Form er regelmæssig, og 
naar de tillige er fri for Snoning, synlige Knaster, Overgro-
ninger og Hvirvler. Ofte vil man ved Kløvning kunne skille 
det rene Træ fra det urene, men de reneste Stykker bør leveres 
som ukløvede Fagotter. 

Grænsen for Smørpakningstræets største Tykkelse bør vel 
efter vore Undersøgelser falde ved 11 — 12 Tommer (c. 30 Ctm.), 
d. v. s. betydeligt lavere end i det praktiske Skovbrug. Gen-
nemgaaende er dog Grænsen i Løbet af den sidste Snes Aar 
sat kendeligt ned, og rimeligvis vil denne Bevægelse blive fort
sat. Afvigelser fra Regelen kan imidlertid fremkomme af tre 
Grunde. Dels tiltager Forbruget af Smørpakningstræ saa stærkt, 
at Fabrikkerne undertiden har Vanskelighed ved at faa tilstræk
kelige Mængder af det mest passende Træ; dels nærer mange 
Fabrikanter Frygt for de tynde Gavntræfagotter, paa Grund af 
at de mindre gode Kvaliteter indeholder mange sorte Knaster; 
og endelig vil man i Praksis aldrig staa sig ved at sortere saa 
fint som i Forsøgene. Men disses Tal kan lære Praktikeren at 
»sortere« sine Bevoksninger, ja hele Skove, saaledes, at det, der 
er karakteristisk for Træet i en større Del af Distriktet, bliver 
afgørende for Anvendelsen, med Hensyntagen over for Øjeblik
kets Markedsforhold. Naar der er rigelig Anvendelse for Træ 
saavel til Smørpakning som til Fælg1), Fodtøj og Møbler, vil 
det i Længden være til Gavn for alle Parter, at der indføres en 
Arbejdsdeling, ved hvilken enhver Sælger søger derhen med 
sine Varer, hvor man bedst kan sætte Pris paa deres gode 
Egenskaber og kan bære over med de mindre gode. 

Skovbrugeren er imidlertid ikke den eneste, der i saa Hen
seende kan stræbe hen imod en Arbejdsdeling; ogsaa Savvær-

a) Et københavnsk Firma, H. NIENSTÆDT & Co., udbyder færdige Vogn
hjul, hvis Fælg og Nav er af »Fjældbirk«. Antallet af Vogne stiger rimeligvis 
stadig, ög de slides vistnok stærkere nu end før. 
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kerne og Trævarefabrikkerne har en Opgave paa dette Omraade. 
Jo mere speciel Tilvirkningen er, og jo større Mængder Træ 
den kræver, desto vigtigere er det, at den lægges i en Egn, der 
til Stadighed kan forsyne Værket rigeligt med Raastof af pas
sende Beskaffenhed. Priser og Transportforhold ændres hurtigt, 
men Jordbund og Klima bliver uforandret, og Bevoksningsfor-
holdene forandrer sig kun langsomt. Inden for Danmarks 
Grænser viser Bøgens Vækst saa store Forskelligheder, at de 
bør præge Fabriksdriften: En Egn bør lægge Hovedvægten paa 
Kapsko, en anden paa Træsko og Hjulfælg, en tredje paa Smør-
pakningstræ, Møbeltræ og Redskabstræ; og dersom Driftens 
Tyngdepunkt rykker over fra en Aldersklasse til en anden, 
kan der være Grund til at gaa over fra Staver til Møbeltræ, 
Redskabstræ og Hjulfælg eller fra Træsko til Kapsko. 

Vor opblomstrende Trævareindustri klager undertiden over, 
at den ikke kan faa tilstrækkeligt Raamateriale fra danske 
Skove, men maa søge en Del i Udlandet. Uden Tvivl ligger 
der en rigtig Erfaring bag disse Udtalelser, men et er, hvad 
vore Skove med deres nuværende Sortering og Salg kan yde, 
et andet hvad de efter deres Natur er i Stand til at levere. De 
foranstaaende Undersøgelsesresultater, sammenholdte med den 
omhyggelige Beskrivelse af Effekterne, viser formentlig enhver, 
der kender Sorteringen i Praksis, at mange danske Skovdistrikter 
endnu er langt fra at udsortere saa meget Gavntræ, som de 
formaar. De gode Kævler og det skære, store Favnetræ sælges 
vel overalt som Gavntræ, men tre Varegrupper kan i stor Ud
strækning udvides paa Brændets Bekostning: Tarvelige Kævler, 
kløvet Favnetræ af tykke Rodender og Gavntræfagotter af 
skært Træ. 

I og for sig er det vel ingen Ulykke for vort Skovbrug, at 
der anlægges Trævarefabrikker, som delvis arbejder med indført 
Raamateriale, naar blot de tillige træder i Forbindelse med de 
danske Skove. Selv hvor Fabrikkens Priser i Øjeblikket er 
lave, har den dog nogen Interesse for os: Priserne kan jo stige, 
eller de kan selv paa deres nuværende lave Trin repræsentere 
en Assurance for os, et Lavmaal under hvilket vor Pris ikke 
kan komme. 

Medens denne Betragtning kan gøres gældende over for 
alle Fabrikker, der forbruger anselige Mængder af saadanne 
Varer, som vore Skove kan levere, er der paa et andet Omraade 
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en ikke uvæsentlig Forskel. Vore Undersøgelser viser, hvorledes 
Mængden af sælgeligt Affaldsbrænde varierer stærkt med Fa
brikationens Art, og det er f. Eks. indlysende, at en dansk 
Træskofabrik, der delvis arbejdede med indført Træ, langtfra 
vilde skade vort Brændesalg saa meget som en Stavfabrik, der 
i samme Omfang forsynede sig fra Udlandet. 

Ikke blot Skovdyrkningen og Tilvirkningen staar i en vis 
Forbindelse med vore Undersøgelsesresultater; disse vil ogsaa 
kunne paavirke Regnskabsvæsenet og Driftsstatistikken. Skal 
Gavntræet udsorteres efter den mest rationelle Anvendelse, da 
vil der let fremkomme saa mange Klasser, saavel af Kævler 
som af Favnetræ, at det er uoverkommeligt at give hver af 
dem en særlig Rubrik i Regnskabet; og paa den anden Side 
vil en Prisstatistik, der samler Gavntræet i to eller tre Hoved
grupper, f. Eks. Kævler, Kløvet Gavntræ og Gavntræfagotter, 
let kunne give ganske vildledende Oplysninger: Et stort nyt 
Salg af Træskokævler, Fælgtræ og Stavfagot kan maaske bringe 
Middelprisen for hver af de tre ovennævnte Hovedgrupper til at 
dale betydeligt, samtidig med at Salget forøger Distriktets Netto
udbytte stærkt. Vor hele Bogføring er bleven til under ganske 
andre og mindre sammensatte Afsætningsforhold end de nu
værende, og det er vistnok paa høje Tid at overveje, om der 
ikke paa dette Omraade af vort Skovbrug bør foretages ind
gribende Forandringer. Den skarpe Adskillelse i Sortimenter 
efter Træstykkernes Dimensioner og den stærke Fremdragning 
af Effekternes ydre Rummaal har haft sin historiske Mission i 
vort Skovbrug, i hvis Skovningsstatistik de har bragt en Orden, 
som tidligere manglede. Men de har ogsaa fristet Skovbrugeren 
til at lægge Hovedvægten paa den formelle Overensstemmelse 
med Sorteringsreglementet og ikke paa den reelle Harmoni med 
Markedets Krav. Det er Nutidens og Fremtidens Forbrug, der 
maa være den højeste Lov for Opskovning og Sortering saavel 
som for Kultur og Bestandspleje; og Forbrugets Karakter maa 
afspejle sig i Bogføringen, der ikke kan blive Rettesnor for den 
praktiske Skovdrift. 

Læste-Emner (og Drejerstokke) af Avnbøgekævler. De 
spredte Træer og Smaaholme af Avnbøg, som forekommer i 
vore Skove, yder en forholdsvis stor Mængde Gavntræ, der først 
og fremmest anvendes til Læste. Denne Vare tilvirkes fabriks-
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mæssigt, og Forbruget af Raamateriale kan langtfra dækkes af 
Landets Produktion. I Skoven aflægges Træet undertiden som 
Fagotter eller udkløvet Favneved, men dog oftere som korte og 
tynde Kævler, sædvanlig af tarveligt Udseende: knastede, kro
gede, riflede og undertiden snoede. 

Læste tilvirkes omtrent som Træsko. Kævlen eller Favne
træet bliver klodset op efter en Række forskellige Modeller, og 
Klodsen formes ved Kopidrejeri med efterfølgende Afpudsning 
til en Læst, der i Modsætning til Træskoen er massiv, uden 
indre Hulhed, og uden ydre Klampe. Da Raamaterialet er tem
melig værdifuldt, anvender man det største og bedste Affald til 
forskelligt smaat Drejertræ. 

Fig 7. Læste-Emner og Drejerstokke af Avnbøg. Tegningerne viser, hvor 
langt Oparbejdningen gaar, og hvor megen Vankant Varerne maa have. 

Maalestok 1 : 6. 

Til Belysning af Tykkelsens og Renhedens Indflydelse paa 
Udbyttets Størrelse og Art blev 6 Kævler udsavede til Læste
emner, hvis Udseende fremgaar af Fig. 7. Affaldet fra Læste
træet blev udsavet til firkantede Stænger, af hvilke der kan 
drejes Dørgreb. Læsteemnernes Længde varierede fra 14.7 til 
33.0 Ctm., Højden fra 6.7 til 11.5 Ctm, Bundbredden fra 7.2 
til 12.8 Ctm., Rumfanget af 100 Stkr. fra 1.9 til 7.8 Kubikfod 
Drejerstokkenes Tykkelse var 3.3 Ctm., Længden enten 11.8 
eller 23.5 Centimeter, alt efter som Stokken kunde give 1 eller 
2 Dørgreb. Ud over denne Tilvirkningsgrad gik Forsøget ikke; 
efter at være tørrede sælges de fremstillede Savvarer til Læste
fabrikken og Drejeren. Den anvendte Baandsav var 1.4 mm. 
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tyk. De større Kævler (Kl. II) blev først skaarne midtover med 
Skovsav, fordi de var krumme, og dernæst gennemskaarne en 
Gang paa langs med en Bloksav hvis Tykkelse var 1.9 Millimeter. 

Kævlerne var udtagne saaledes, at de repræsenterede 2 
Tykkelseklasser og, inden for hver af disse, 3 Kvalitetsklasser. 
De var alle Rodkævler, nylig aflagte i en af Omegnens Skove, 
hvor Avnbøgen optræder som Indblanding i lOOaarig Bøge
skov. Længde og Middeltykkelse er opført i Tabel VIII; Kvali
teten fremgaar af følgende Beskrivelse: 

Klasse I havde en Diameter i Topenden af 20 Ctm. a var 
slank, lidt krum i Rodenden, men ellers næsten ret, foroven 
med begyndende Tvege; 1 »Pande«, b nogenlunde trind, Krum
nings-Pilen 16 Ctm., 9 døde Knaster med Diameter1) 5—9 Ctm., 
2 smaa »Pander«, c: Svag Kamdannelse forneden, begyndende 
Tvege foroven, Krumnings-Pilen 36 Ctm.; 8 faste Knaster paa 
6—15 Ctm., 5 døde Knaster paa 5—8 Ctm., 4 »Pander«. 

I Klasse II var Toptykkelsen c. 28 Ctm. a var slank og 
trind, med begyndende Tvege foroven, Krumnings-Pilen 24 Ctm., 
1 død Knast 10 Ctm., 2 »Pander«, b: Svag Kamdannelse for
neden, Krumnings-Pilen 22 Ctm., temmelig store Grenestumper, 
6 faste Knaster paa 6—25 Ctm., 4 døde Knaster paa 4—10 Ctm., 
3 »Pander«, c: Krumnings-Pilen 15 Ctm.; meget knastet, tem
melig store Grenestumper, 12 faste Knaster paa 5—18 Ctm., 
2 døde Knaster paa 4 og 10 Ctm., 10 »Pander«. 

Tabel VIII indeholder de vigtigste Resultater af Under
søgelsen. Udbyttet stiger ikke kendeligt med Kævlens Tykkelse, 
naar det udtrykkes i Procent af den samlede Vægt; men Gen
nemsnitsvægten pr. Stk. af de frembragte Læsteemner er betyde
lig større for de tykke Kævler end for de tynde, hvilke sidste 
giver uforholdsmæssig mange smaa Læste, der ikke er saa ku
rant en Handelsvare som de store. Den bedste Kvalitet giver 
det højeste Udbytte, baade af Læste og af Dørgreb, og man ser, 
at den lille rene Kævle l a har givet det gunstigste Resultat2); 
men naar den undtages, er Forskellen ikke meget stor, skønt 

*) Knasternes Diameter er maalt paa tværs af Stammens Længderetning. 
2) Ved en Fejltagelse blev ved denne Kævle det Træ, af hvilke der skulde 

skæres Drejerstokke, blandet med Brændet straks efter Opvejningen; dets Vægt 
er derfor fordelt til Klasserne Drejerstokke, Affaldsbrænde og Savspaaner efter 
samme Forhold som det, der .viser sig at gælde for de andre 5 Kævler (33.8, 
58.1 og 8.1 pCt.). 
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Tabel VIII: Læste-Emner (og Drejerstokke) af Avnbøgekævler. 

Kvalitet 

Længde, Meter 
Diameter, Gtm 
Rumfang, Liter 
Vægt, Kilogram 

Læsteemner, pCt 
Drejerstokke » 
Affaldsbrænde » 
Savspaaner og Svind, pCt.. 

Læsteemner, Stk 
» Vægt pr. Stk., Kj 

Dørgreb, Stk 

I. Smaa Kævler II. Middelstore 
Kævler 

3.32 
22.9 
137 
138 

53.0 
(5.1) 

(34.3) 
(7.6) 

62 
1.18 
(51) 

4.58 
21.9 
172 
174 

46.2 
2.7 

38.8 
12.2 

82 
0.98 

33 

4.16 
25.9 
220 
224 

44.9 
1.0 

42.6 
11.5 

86 
1.17 

15 

5.36 
31.0 
405 
429 

46.7 
4.1 

37.6 
11.6 

98 
2.04 
125 

6.97 
37.4 
765 
801 

43.9 
3.1 

42.2 
10.7 

214 
1.64 
180 

5.10 
39.1 
612 
563 

40.3 
3.0 

45.2 
11.5 

145 
1.57 
124 

Beskrivelsen viser, at Kvaliteten varierer ganske kendeligt, ja 
Kævle II c maa vel endog nærmest betegnes som Knudebrænde, 
medens II a i hvert Fald er 2den Klasses Gavntræ. Af det 
Brænde, der fremkom ved Opklodsningen, var de længste Styk
ker sælgelige, men den overvejende Del af Affaldsbrændet blev 
anvendt til Indfyring under Dampkedelen. Mængden af Sav
spaaner (og Svind) er temmelig stor, gennemsnitlig c. 11 pCt., 
og desto større jo fiere Dørgreb og Smaalæste Kævlen har givet. 

Gavntræprocenten er i alle Tilfælde over 40 og nærmer sig 
gennemsnitlig til 50. Forædlingen er altsaa ikke meget vidt-
gaaende, men naar de fremstillede Halvfabrikater tørres inden 
Forsendelsen, vil deres Vægt dog gaa ned til ijs—

2/5 af Kævlernes. 
Ved Tilvirkningen aftog Træets Vægt paa følgende Maade, 

naar Vægten af de 6 Kævler sættes lig 1000: Efter Afkortning 
og Gennemskæring 934; efter Opklodsning 624; efter Udskæring 
475. Drejerstokkene er her regnede sammen med Læsteemnerne, 
og Læsteklodsenes Vægt er forøget med Vægten af en passende 
Mængde Affald, der repræsenterer Materialet til Drejerstokke. 
Ved Gennemskæringen af de 3 største Kævler blev Spaanerne, 
som faldt fra Bloksaven, vejede; de udgjorde i alt 16.3 Kg. eller 
0.9 pCt. af Kævlernes Vægt. 

Forsøgsresultaterne taler mod at fortsætte den hensynsløse 
Udryddelse af Avnbøgen i vore Bøgeskove, som i et Par Men-

Det forstlige Forsøgsvæsen, I. 13 
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neskealdre har været almindelig. Den selvsaaede Opvækst af 
Avnbøg, der ofte fremkommer i betydelig Mængde, vil til en 
Begyndelse vokse Bøgene over Hovedet, men disse vil efter-
haanden indhente Avnbøgen, som staar tilbage i Evne til at 
taale Skygge og at bevare Højdevæksten, samtidig med at den 
ofte vil være i Mindretal. Følgerne er, at Avnbøgen, der alle
rede af Naturen renser sig mindre godt end Bøgen, bliver meget 
knastet, og at den sædvanlig vil falde ved de sidste Udhug
ninger. Her vil den imidlertid kunne give en stor Mængde 
Gavntræ, der er mere værdifuldt end Bøg af samme Dimen
sioner; selv de tarveligste Former og det meget knastede Ved 
indeholder mange Læste, naar det blot er 8 Tmr. tykt, og rette 
og rene Stammer kan give Gavntræ ud til 6—7 Tommer, me
dens de ringere Varer af Bøgens Tykkelseklasse 8—12 Tmr. 
ofte maa aflægges som simpelt Brænde. Om Avnbøgen skal 
leveres som Kævler og Klodse eller opskoves til Favnetræ, maa 
komme an paa lokale Forhold, men i intet Tilfælde er der 
Grund til at foretage nogen vidtgaaende Sortering efter Dimen
sioner eller Kvalitet; de store Tykkelser af rent og retvokset 
Træ vil vel altid have den højeste Værdi og være mest sikre 
paa at finde en Køber, men mangen Gang kan man staa sig 
ved at blande dem med simplere Varer, som de da hjælper os 
til at faa solgt paa gode Vilkaar; store Længder betales ikke 
særlig højt. I Bogføringen er der Grund til at skille Avnbøgen, 
hvor den forekommer i nogenlunde anselig Mængde, ud fra 
Bøgen, men ofte vil den kunne regnes sammen med Forskel
ligt Løvtræ, saaledes at der kun skelnes mellem Effekterne: 
Kævler og Klodse som udmaales i Kubikfod, Favnsat Gavntræ, 
Favnebrænde og Kvas. 

Hjuleger af Egekævler. Hvor Maskinkraften anvendes ved 
Oparbejdning af store svære Egestammer, vil der sædvanlig 
blive fremstillet en Mængde forskellige Varer, af hvilke ingen 
enkelt er den herskende i samme Grad som Staver, Kapsko og 
Træsko ved Bøgen eller Læste ved Avnbøgen. Egens mange 
værdifulde Egenskaber gør den anvendelig paa talrige Omraader, 
og snart er det den ene, snart den anden Fordring, der bliver 
den afgørende. Maaske vil den midterste Del af Stammen, hvis 
Ved er varigt, men knastet og af en mindre regelmæssig Byg
ning, give Stolper og Tømmer, medens de ydre Lag af Kerne-
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veddet skæres ud til værdifulde Møbelplanker, og de uregel
mæssigt formede Stykker Udskær oparbejdes til Stoletræ. Hertil 
kommer, at Egetræet som oftest, hvor det opskæres med Ma
skinkraft, bliver tilvirket i flere Hold med lang Tids mellem
liggende Lagring. Af disse Grunde er det gennemgaaende meget 
vanskeligt at sammenligne Udbyttet af forskellige Kvaliteter og 
Størrelseklasser paa en saadan Maade, at der kan drages nogen
lunde almengyldige Slutninger af Tallene. 

Anderledes forholder det sig med Smaakævler og Klods
træ af Eg. Disse Varer faas af de talrige Udhugningstræer, 
som fældes i vore midaldrende Bevoksninger, og det har tid
ligere voldet megen Vanskelighed at sælge dem som Gavntræ1), 
hvor Egedriften var saa udbredt, at de ikke kunde forbruges 
af Egnens Haandværkere. Paa dette Omraade har Anlæget 
af talrige smaa Savværker i Nærheden af Skoven medført 
en glædelig Forandring, idet en Mængde smaat og middel
stort Egetræ, »Risege«, skæres op til Hjuleger, hvortil det paa 
Grund af sin Styrke og Varighed egner sig fortrinligt. Hjuleger 
skal bestaa af Kernetræ, og dette skal være saa retvokset, saa 
tungt og saa frit for Knaster som muligt; Rodenden giver ofte 
særlig værdifulde Eger. Smaa faste Knaster, som stammer fra 
tynde Vandris, skader ikke Anvendelsen stærkt; derimod for
ringes Udbyttet i høj Grad ved, at Stammen indeholder store 
faste Knaster, i hvis nærmeste Omkreds Veddet er tværløbende, 
og sorte frønnede Knaster som skyldes gamle udgaaede Vandris. 
Stammen aflægges enten som Klodstræ og Kævler eller afkortet 
paa passende Længde til Favnetræ; fra kyndig Side fremhæves 
det, at man bør foretrække denne sidste sjældnere anvendte 
Form, og at man bør firkløve Træet, saa at de mest knastede 
og krogede Stykker kan sorteres fra til Brænde. Undertiden 
skærer man det bedste Affald op til Stoletræ, men det opar
bejdes til tarvelige Eger, hvor der er god Afsætning for denne 
Vare. 

Det første Forsøg omfattede 16 smaa rodhugne Stammer af 
Udhugningstræer, der var voksede op i Blanding med lidt ældre 

*) P. E. MÜLLER: Forelæsninger over Skovdyrkningslære, III, 1883, (autogr.) 
S. 36, jfr. S. 57. I Femaaret 1889/90—93/M var Middelprisen i Skoven (med Sa
lær) for Egeklodsbunker: Nordøstsjælland 30, Nordvestsjælland 31, Midt- og 
Sydsjælland 26, de sydlige Øer 31, Fyn m. omliggende Øer 32, Jyllands Øst
kyst 31 Øre pr. Kubikfod (Tidsskrift for Skovvæsens Handelsmeddelelser). 

13* 



186 [52] 

Bøg paa god Bund i den sydlige Del af Landet. Som P. E. 
MÜLLER fremhæver1), kan de to Træarter paa enkelte Vokse
steder følges ad omtrent til Bøgens Modenhedsalder; men da 
Egen i den første Ungdom vokser hurtigst, vil den maaske blive 
noget mere knastet, end hvor den udvikler sig i ren Bevoks
ning; dog er sandsynligvis en Del af de Ege, der nu staar en
keltvis i Bøgeskoven, den sidste Rest af smaa Egegrupper, hvis 
Individer har renset hverandre op. 

Kævlerne blev ikke sorterede efter Kvaliteten af den hele 
Stamme, men sønderdelte i Triller hvis Længde paa en enkelt 
Stamme var 63.3 Ctm., men ellers 62.5 Centimeter (1 Alen), 
saaledes at Maalene blev regnede ud fra Kævlens Topende; den 
nederste Trilles Længde blev paa den første Stamme kun 56 
Ctm., men svingede ellers mellem 64 og 70 Centimeter. Tril
lerne blev nu sorterede i 3 Højdelag: I de 16 Rodtriller; 
II Trillerne Nr. 2—5, hvis Højde over Jorden altsaa var 1—5 
Alen, og hvis Antal var 64, nemlig 4 fra hver Stamme; III de 
følgende Triller af hvilke der ligeledes var 64, altsaa gennem
snitlig 4 pr. Stamme, men Antallet svingede her fra 1 til 9. 
Rodtrillerne blev kun sorterede efter Tykkelsen, saaledes at der 
var 2 Klasser, med Grænsediameteren 25 Centimeter, men i 
de 2 andre Højdelag blev der tillige foretaget en Deling efter 
Kvaliteten: a retvoksede knastefri Triller, b retvoksede Triller 
med Vandris eller mindre Knaster, c krumme eller skæve Triller 
med Knaster eller store Vandris. Kævlernes Udseende fremgaar 
af følgende Beskrivelse: 

A: Temmelig knastefri; nogle faa Vandris, retvokset, vel
formet. 10 mm. Splint2). 9 Triller. 298 Liter. B: Kroget 
Vækst; øverste Halvdel knastet, mange Vandris. 10 mm. Splint. 
10 Triller. 374 Liter. C: Retvokset, noget spids; nederste 
Halvdel ren, øverste Halvdel meget knastet. Dobbelt Kerne; 
yderste Splintlag 15 mm. 7 Triller. 329 Liter. D: Retvokset; 
øverste 2 Alen noget knastede, ellers knastefri. 11 mm. Splint. 
8 Triller. 204 Liter. E: Meget oval. Retvokset, undtagen paa 
de øverste 3 Alen der tillige er knastede. Vandris i hele Læng
den. 9 mm. Splint. 10 Triller. 296 Liter. F: Kroget; lidt 
snoet; knastefri; meget tynd. 11 mm. Splint. 6 Triller. 104 

x) Forelæsninger over Skovdyrkningslære, III, 1883, S. 30. 
2) Splinten er maalt paa Radius, altsaa lig Summen af Splintringenes 

Bredder. 
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Liter. G: Nederste Halvdel ren; en særlig slem Knast i den 
øvre Halvdel. 9 mm. Splint. 12 Triller. 295 Liter. H: Noget 
kroget; kun de nederste 2 Alen knastefri, Resten knastet og 
fuld af Vandris. 12 mm. Splint. 9 Triller. 220 Liter. / : Kro
get. Vandris, men ellers ren. 10 mm. Splint. 9 Triller. 283 
Liter. K: Kroget. Enkelte Vandris, men ellers ren. 9 mm. 
Splint. 9 Triller. 253 Liter. L: Ret. Retvokset, undtagen de 
øverste 2 Alen, knastefri, 12 mm. Splint. 7 Triller. 329 Liter. 
M: Noget krum. Overgroede Knaster. 13 mm. Splint. 6 Triller. 
305 Liter. JV: Noget krum. Lidt flad; nogle faa Vandris. 12 
mm. Splint. -7 Triller. 395 Liter. 0 : Lidt kroget. Knastefri 
og retvokset. 16 mm. Splint. 14 Triller. 638 Liter. P: Ret. 
»Krøllet« Vækst. Nogle faa Vandris. Nederste Halvdel ren; 
øverste Halvdel overgroede Knaster. 12 mm. Splint. 11 Triller. 
435 Liter. Q: Ret. Temmelig retvokset. Mange Vandris; ellers 
knastefri. 16 mm. Splint. 10 Triller. 282 Liter. 

I alt blev de 16 Kævler udmaalte til 5.09 Kubikmeter (165 
Kubikfod); heri er medregnet Barken, da ingen af Kævlerne 
var afbarkede. Efter at være afkortede og sorterede blev Tril
lerne firkløvede, vejede og opklodsede med en Baandsav, paa 
0.9 mm., hvorefter Egerne blev udsavede med en 1.4 mm. tyk 
Rundsav; Spaanerne blev opfejede, men en Del blæste bort, og 
i de stærkt repræsenterede Klasser gik desuden en betydelig 
Vægt tabt ved Fordampning, særlig da Vejret en Tid var varmt 
og blæsende. 

Tabel IX indeholder de vigtigste Forsøgsresultater og Bidrag 
til Belysning af Materialet. Diameteren er Middeltallet af de 
enkelte Trillers Diametre. De første 3 Talkolonner viser de 
mere summariske Tal, med hvilke man vel sædvanlig vilde 
lade sig nøje; Gavntræprocenten er lige høj for Lagene I og I I : 
Rodtrillerne og de følgende 4 Triller der er noget tyndere, men 
mere regelmæssigt formede, end hine; derimod er den betydelig 
lavere for Højdelag III, skønt dettes Middeltykkelse dog kun 
er 2.6 Ctm. (1 Tomme) mindre end i det foregaaende Lag; de 
to Gavntræprocenter forholder sig endog som 5 til 61). Lære-

v) Den foretagne Sortering i Højdelag skal især vise, hvorledes Udbyt
tets Størrelse og Godhed aftager opefter i Stammen. At denne bliver tyn
dere opefter, øver vel nogen forstyrrende Indflydelse, men dels paavirker 
Tykkelsen, som man ser, ikke Udbyttet stærkt, dels er der i hvert enkelt 
Højdelag og Kvalitetsklasse skelnet mellem Triller over 25 Ctm. og tyndere 
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Tabe l IX: Hjuleger 

Højdelag 
Kvalitetsklasse 

Tykkelseklasse 

Antal Triller, Stk 
Diameter, Ctm 
Rumfang, Liter 
Vægt, Kilogram 

Eger, pCt 
Brænde » 
Spaaner » 
Svind » 

Eger, prima, 28 /4 X l 1 / , " , Stk. 

21/* X l3 /8" » 
2 7 4 X 17 4 " » 
2 X 1 8 / 1 6 " » 
17* x 17»" » 

» » 17a x i" » 
» i72 x ' /8" » 

Eger, sekunda, 2 7 4 X 17a" » 
2 7 2 X I*/8" » 

» » 2 7 4 X l 1 / / » 
2 X 1 3 / 1 6 " » 
174 x i78" » 

» i72 x i " 
17, x 78" » 

Eger, prima, i alt, Stk 
» sekunda » » 

I 
a—c 

16 
31.0 

816 
864 

46.6 
44.2 

7.2 
2.0 

99 
22 
7 
23 
13 
40 
15 

13 
8 
— 
1 
2 
16 
21 

219 
61 

II 
a—c 

64 
27.0 

2358 

2138 

46.3 
44.3 
6.8 
2.6 

249 
59 
20 
44 
36 
69 
14 

56 
36 
26 
35 
37 
65 
35 

491 
290 

III 
a—c 

64 
24.4 

1912 

1656 

38.6 

51.3 
8.3 
1.8 

47 
32 
62 
28 
25 
48 
24 

41 
31 
61 
44 
34 
75 
74 

266 
360 

I. Rodtriller 

under | over 
25 Centimeter 

2 
24.1 

63 
65 

35 
55 

9 
1 

16 
4 

14 
31.9 
7 5 3 
799 

48 
4 3 

7 
2 

99 
18 

7 
15 
13 
36 
15 

13 
8 

1 
2 

12 
21 

2 0 3 
57 

Træ. Hvis man fortrinsvis vilde spørge: Hvorledes varierer inden for samme 
Tykkelseklasse Udbyttets Størrelse og Godhed med Afstanden fra Jorden? da 
burde man tage Materialet til Højdelag III fra en tilsvarende, men 5—6 Aar 
ældre, Bevoksning, hvis middelstore Udhugningstræer er c. 1 Tm. (2.6 Ctm.) 
tykkere end de tilsvarende Træer i den Bevoksning, fra hvilken Højdelag II 
stammer; eller man kunde benytte samme Bevoksning, men vente til Tykkel
sen var forøget med 1 Tomme. Naar man tager samme Bevoksning i samme 
Alder, vil den samme Tykkelseklasse i de to Højdelag stamme fra Træer, 
hvis Stilling i Bevoksningen er forskellig. Dersom Triller paa 29 Centimeters 
Tykkelse, udtagne i 1—5 Alens Højde, stammer fra middelstore Udhugnings
træer, vil Triller af samme Tykkelse, men fra Højdelaget 6—9 Alen, stamme 
fra Træer, der har været blandt de største af de borttagne og altsaa har 
været mere knastede end hine. Paa den anden Side vil de ovenfor nævnte 
mere korrekte Fremgangsmaader indføre en ny forstyrrende Indflydelse, der 
vel i enkelte Tilfælde kan faa Betydning: De Træer, der borttages ved den 
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af Egekævler. 

II. Trillerne 1 
a 

under 
25 Ce 

13 
23.0 
340 
303 

44 
47 
7 
2 

27 
12 
2 
12 
3 
5 
11 

2 
6 
3 
8 
6 
9 
15 

72 
49 

a 
over 
ntim. 

27 
29.9 
1201 
1097 

50 
40 
7 
3 

180 
34 
9 
26 
22 
52 
— 

24 
6 
7 
7 
13 
22 
7 

323 
86 

b 
under 
25 Ce 

10 
22.8 
259 
229 

40 
51 
7 
2 

13 
4 
3 
3 
3 
4 
— 

4 
•7 

7 
11 
9 
8 
5 

30 
51 

Vr. 2, 
b 

over 
ntim. 

9 
29.8 
398 
365 

47 
43 
7 
3 

25 
7 
6 
3 
6 
8 
3 

20 
12 
9 
9 
5 
14 
8 

58 
77 

3, 4, i 
c 

under 
c 

over 
25 Centim. 

2 
19.7 
39 
34 

0 
100 
0 
0 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

3 
28.7 
121 
110 

37 
53 
7 
3 

4 
2 
— 
— 
2 
— 
— 

6 
5 
— 
— 
4 
12 
— 

8 
27 

III. 
a 

under 

Trillerne Nr. 
a 

over 
25 Centim. 

7 
22.7 
178 
155 

40 
49 
9 
2 

— 
— 
18 
10 
— 
10 
5 

— 
• — 

3 
8 
— 
2 
13 

43 
26 

4 
29.0 
165 
132 

40 
50 
9 
1 

9 
6 
4 
— 
9 
6 
4 

2 
1 
3 
— 
3 
4 
4 

38 
17 

b 
under 

6, 7 
b 

over 
25 Centim. 

19 
21.7 
442 
377 

38 
52 
9 
1 

3 
20 
11 
8 
10 
8 

6 
22 
13 
18 
27 
13 

60 
99 

15 
27.6 
566 
495 

44 
46 
8 
2 

28 
17 
10 
4 
5 
12 
— 

22 
17 
8 
9 
7 
25 
20 

76 
108 

Dg følgende 
c 

under 
c 

over 
25 Centim. 

12 
22.3 
295 
266 

29 
60 
8 
3 

— 
6 
8 
3 
— 
5 
3 

7 
13 
14 
— 
10 
15 

25 
59 

7 
27.7 
266 
231 

37 
53 
8 
2 

10 
— 
2 
•— 
3 
5 
4 

17 
— 
12 
— 
6 
7 
9 

24 
51 

rigt er det ogsaa i hvert af de tre Lag at sammenholde Brænde-
procent og Gavntræprocent. 

Langt mere fremtrædende bliver dog Forskellen, naar man 
betragter Tabellens Enkeltheder. Forneden i de tre forreste 
Kolonner finder man Egerne fordelte i to Kvalitetsklasser, og 
man ser, at Mængden af sekunda Varer forholdsvis stiger meget 
stærkt opefter i Træet; regnet efter Antal1) udgør de tarvelige 

tidligere Udhugning, er gennemsnitlig noget ringere end de der falder ved 
den følgende, og Højdens Indflydelse paa Udbyttet vil derfor nu synes mindre, 
end den er i Virkeligheden, medens det modsatte før var Tilfældet. 

2) En enkelt Ege, der i Grunden var Vrag, er regnet sammen med se
kunda Eger. 
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Eger henholdsvis 22, 37 og 58 pCt. i de 3 Klasser. Højde
lag III giver en Mængde Eger af sekunda Kvalitet, og disse 
Eger er gennemgaaende smaa, hvilket fremgaar af de ovenfor 
staaende Tal i Kolonnen. 

Allerede i Trillernes Fordeling til Kvalitetsklasser viser der 
sig en kendelig Forskel; medens Fordelingen i II til a, b og 
c er 40, 19 og 5, er de tilsvarende Tal i III 11, 34 og 19. 
Ogsaa Gavntræprocenten viser i Regelen nogen Nedgang, men 
tydeligst bliver dog Forskellen, naar man kommer til An
tallet af prima og sekunda Eger; Forholdet mellem disse to 
Størrelser synes ikke at aftage stærkt fra Lag II til III, naar 
man holder sig inden for den enkelte Tykkelseklasse og Kvali-
tetsklasse: Tabet i det øverste Højdelag stammer altsaa hoved
sagelig fra, at dette indeholder saa mange tarvelige Triller, 
tilhørende Kvalitetsklasserne b og c. I det enkelte Højdelag 
og Kvalitetsklasse har de tynde Triller sædvanlig en noget 
mindre Gavntræprocent end de tykke, og Forskellen er størst 
ved den ringeste Kvalitet; i Klassen III a staar de to Tykkelse
klasser endog lige, hvad Gavntræprocenten angaar. 

Naar alle Triller tages under eet, er Gavntræprocenten 43.6. 
Dette Tal overgaar i saa høj Grad, hvad jeg tidligere1) har 
fundet, at der er Grund til at søge efter Kilden til Uoverens
stemmelsen. Først maa det da fremhæves, at Egerne i nær
værende Undersøgelse ikke er afkortede, saaledes som de tid
ligere beskrevne; dernæst at disse maaske har været fuldt saa 
gode, har skullet tilfredsstille fuldt saa strenge Fordringer til 
at være fri for Vankant, Splint og Knaster som de ovenfor om
talte ; ved at afkorte en Del af de simple Eger til Stoletræ vilde 
man selvfølgelig ogsaa bringe Gavntræprocenten ned. Skønt en 
Del af det Materiale, der blev anvendt til den ældre Under
søgelse, efter Beskrivelserne at dømme har været knastefri, ret-
voksede Rodender, som tilmed var afbarkede, maa det dog vist 
have været af en ringere indvortes Bygning end det, der nu 
har været Grundlaget for Forsøgsrækken; der var en ikke ringe 
Forskel paa de to Voksesteder, som har leveret Materialet til 
de to Undersøgelser, og man maa være forberedt paa, at selv 
de mest vellykkede Egekulturer giver mindre ranke og ret-
voksede Stammer, hvor Aarsskuddet jævnlig ødelægges af For-

*) Undersøgelser over Tilvirkning af Trævarer, S. 34—37. 
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aarsfrost eller ikke bliver fuldt forvedet om Efteraaret, end hvor 
Væksten i et mildere Klima afsluttes normalt. Endelig maa 
Opmærksomheden henledes paa, at Spaaner og Svind gennem-
gaaende udgør en større Procent af Vægten i den ældre Under
søgelse end nu, hvor Savspaanerne dog indeholdt en Del fine 
Affaldsstykker, der efter en Prøve at dømme udgjorde 3 pCt. 
af Spaanernes Vægt. Det øvrige Affaldsbrænde var langt og en 
sælgelig Vare. 

De udsavede Eger holdt følgende Maal: 

Egens Bredde, Tmr 23/4 2% 2 7 4 2 l3/4 l1/ , l1/*, 
» Tykkelse » . . . . . I * / , l 3 / 8 l1 / , 13/16 1V8 1 7s 

Rodtrillernes Eger 
Længde, Ctm 68.8 67.8 68.4 68.5 67.8 70.7 62.7 
Bredde » 7.4 6.6 6.2 5.4 4.6 4.0 4.0 
Tykkelse » 3.9 3.6 3.2 3.2 3.0 2.7 2.5 
Rumfang, Liter pr. 100 199 161 136 118 94 76 63 

Eger af andre Triller 
Længde, Ctm 62.0 62.6 62.7 62.7 62.3 62.3 62.5 
Bredde » 7.3 6.9 5.9 5.3 4.6 4.1 3.9 
Tykkelse » 4.0 3.6 3.2 3.1 3.0 2.7 2.4 
Rumfang, Liter pr. 100 181 155 118 103 86 69 59 

Efter at den ovenfor beskrevne Forsøgsrække var fuldført, 
blev 3 Kævler skaarne til Eger paa lignende Maade, men saa-
ledes at hver Stamme blev holdt for sig og behandlet under 
et. Maalet var at faa en god, en middelgod og en daarlig 
Stamme, alle med omtrent samme Størrelse, men i øvrigt saa 
forskellige som muligt. Dette Maal blev dog ikke naaet: Den 
Stamme, der skulde være bedst, viste sig ikke at staa over 
den næstbedste. Maaske vilde Forsøget have faaet et andet 
Udfald, hvis man ligesom ovenfor havde frembragt de Eger, 
hvortil hver enkelt Trille egnede sig bedst, men dette var ikke 
Tilfældet: Da Savværket kun havde Brug for tynde Eger, blev 
der aldeles ikke skaaret Bredder paa 2 Tmr. eller derover. Den 
daarligste Kævle var saa ringe, at man i Praksis ikke vilde 
anvende den til Eger. Alle Kævlerne var nylig fældede, og de 
var ikke afbarkede. Længden var ganske ens, 7.53—7.55 Meter; 
hver Kævle gav derfor 12 Triller, af hvilke de 11 maalte 62.5 
Ctm., den tolvte 65.5—67.5 Centimeter. Tykkelsen var noget 
større paa den første Kævle end paa de to sidste; maalte paa 
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Midten holdt de neml ig 25.5, 22.8 og 22.7 C tm. ; beregnet paa 

sædvanl ig Maade va r Diameteren 25.7, 23.3 og 23.3 Centimeter . 

I øvrigt fremgaar deres Udseende af nedenstaaende Beskrivelse: 
R: Retvokset og ret. Nederste 6 Alen knastefri, Resten med 

en død Knast paa 6 Ctm. samt 2 større og flere mindre Over-
voksninger. Nogle faa Vandris. 12 mm. Splint. 390 Liter. 
S: Retvokset; lidt krum (Pilen 22 Ctm.). Nederste 4 Alen 
knastefri; Resten med 2 større og flere mindre, overvoksede 
Knaster. 14 mm. Splint. 321 Liter. T: Meget krøllet og kro
get, med 4 Bugter hvis Krumnings-Pil, maalt i Centimeter ud 

22 29 
fra en fælles Midtlinie, er . Noget 

' 18 15 & 

flad. 4 større og mange mindre overvoksede Knaster. 12 mm. 
Splint. 321 Liter. 

Udbyttet af Tilvirkningen var følgende: 

R 
398 
38.5 

50.9 

8.9 
1.7 
85 
11 
16 
35 
14 
15 
112 
64 

S 
307 
38.3 

50.7 

8.7 
2.3 
68 
18 
9 
28 
13 
12 
95 
53 

T 
300 
17.6 

75.5 

5.6 
1.3 
— 
— 
— 
49 
12 
— 
— 
61 

Selv for den Kævle, der var tykkest og skulde være bedst, 
blev Udbyttet kun beskedent, i Sammenligning med hvad der 
blev opnaaet ved del foregaaende Forsøg, og naar man tager 
de to Kævler R og S under eet, faar man en Gavntræprocent 
af 38.4, altsaa næsten ganske den samme som i Højdelaget 
III (Tabel IX), med hvilket de ogsaa omtrent har Middeldia
meter tilfælles. Men medens Højdelag III i Hovedsagen svarer 
til den 6te, 7de, 8de og 9de Alen af Stammen, omfatter de 
to Kævler tillige 10de, I l te og 12te Alen, og det er formo-

Kævle 
Trillernes Vægt, Kg 
Eger, pCt 
Brænde » 
Spaaner » 
Svind » 
Eger, prima, l3/4 x 178", Stk 

» » 1V2 X 1" » 

17* x V 
» sekunda, l s/4 X I V » 
» » l1/^ X 1" » 

IVaXVs" » 
» prima, i alt » 
» sekunda » » 
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dentlig Knaster i denne Del af Stammen, der bringer det sam
lede Udbytte stærkt ned. Efter Beskrivelsen at dømme maa 
der have været mange prima Triller i den nedre Del af de to 
Kævler, men dette har ikke kunnet veje op mod Tabet, som 
skyldes de højereliggende Dele af Stammen. Derimod skyldes 
det sikkert Rodenderne, at Forholdet mellem prima og sekunda 
Eger er mere gunstigt for de to Kævler end i Højdelag III ; 
Kævlerne minder i denne Henseende mere om Højdelag II. 
Gavntræprocenten for den tredje Kævle T er næppe halvt saa 
høj som for R og S, og Udbyttet bestaar af tynde Eger, som 
alle tilhører Klassen sekunda, medens der dog i hver af den 
foregaaende Forsøgsrækkes Klasser, naar man ser bort fra Kl. 
II c under 25 Ctm., som aldeles ikke gav Udbytte, var nogle 
prima Eger. Alt i alt har den sidste Forsøgsrække givet Resul
tater, der i Hovedsagen harmonerer med den førstes og paa et 
enkelt Punkt supplerer dem. 

Tilvirkningen af Hjuleger giver ligesom de tidligere be
skrevne Forsøg nogle Fingerpeg for det praktiske Skovbrug. 
Resultaterne støtter den i vore Dage almindelige Opfattelse, at 
Eg maa kultiveres tæt. Nu bestrides denne Sandhed maaske 
ikke af nogen, men endnu c. 1875—80 blev den overvejende 
Del af hin Tids faa Egekulturer frembragte ved Plantning paa 
store Afstande og med ompriklede Planter, der undertiden endog 
var højstammede og beskaarne1). Ligesom ved Bøg er det 
ønskeligt, at den unge Egeplante udvikler sig nogenlunde sym
metrisk; enhver Krumning forneden vil skade de nederste Tril
lers Anvendelse til Hjuleger. Saaning i brede Riller fortjener 
vistnok Fortrinet, og særdeles hensigtsmæssigt synes det at an
vende dobbelte Plovfurer, hvor man kultiverer paa Agermark, 
men ellers, efter C. V. OPPERMANNS Anvisning2), at saa i to Ræk
ker, en i hver Side af den hakkede eller gravede Rille. Hvor 
Jorden bearbejdes stribevis med Harve eller Hakke, kan man 

') P. E. MÜLLER: Omrids af en dansk Skovbrugsstatistik, 1881, S. 81—82; 
Forelæsninger over Skovdyrkningslære, III, 1883 (autogr.) S. 40. Jfr. BORNE
BUSCH og BUCH i Lolland-Falsters Forstmandsforenings Forhandlinger 1893 og 
S. THALBITZER i Tidsskrift for Skovvæsen 1889 A Side 55. Om Forholdene 
1891—95 se A. OPPERMANN: Forel, over Skovbrugslære, Historie og Statistik, 
1896—1902, I, S. 134—138 (autogr.). 

2) Om Egekulturens Fordeelagtighed (Tidsskrift for Landøkonomi 1860, 
S. 190). 
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vel ogsaa ofte gøre Bedet saa bredt, at man kan saa i Bælter 
paa tværs af det1). 

Den stigende Mængde tætte Egekulturer, der er udførte 
siden 1880, har gjort Spørgsmaalet om den hensigtsmæssigste 
Udhugningsmaade i Ungskoven brændende, og den nærmeste 
Fremtid vil rimeligvis bringe interessante Bidrag til dets Løs
ning2). Her skal kun fremhæves, i Overensstemmelse med den 
ældre Tids Erfaringer, at man omhyggeligt maa sørge for en 
tidlig Udtynding af Egebesaaninger, ikke blot for Tilvækstens 
Skyld, men ogsaa af Hensyn til Formen; den unge Egestamme 
bliver i tætte Saaninger let saa lang i Forhold til Tykkelsen, 
at den ikke kan bære sig, og særlig gælder dette, hvor der er 
indblandet beskyttende Træarter; »det er unægtelig paafaldende, 
hvorledes Længdevæksten derved fremskyndes, men ses nøjere 
til, saa have disse opdrevne unge Træer langtfra den konsistente 
selvstændige Formvækst, som de have i en naturlig Stilling, 
hvorved de kunne udvikle deres ejendommelige Vækst ved at 
gro i Sidegrene f ø r e n d Længdevæksten synderlig tiltager«3). 
Maaske vil man med vor Tids Forbrug for Øje lægge stærkere 
Vægt paa, at Stammen renser sig tidligt, og man vil næppe 
følge C. V. OPPERMANNS Anvisning til Behandling af Besaanin-
ger, der er for tætte; men man maa da ogsaa konsekvent be
gynde Udhugningen saa betids, at Fordelen ved Frembringelsen 
af knastefrit Ved ikke gaar tabt, idet Stammens Akse kommer 
til at stige opad i Slangebugtninger. Fjernelse af tørre Grene 
vil være endnu vigtigere her end i Bøgeskoven, og Udhugningen 
maa føres saa jævnt, at der ikke danner sig talrige Vandris 
paa de Stammer, som skal levere Gavntræ. 

Saa snart de større velformede Udhugningstræer har naaet 
en Tykkelse i Brysthøjde af 5—6 Tommer, vil den nederste Del 
af Stammen vistnok kunne give brugbare Savvarer, og det er 
saa meget vigtigere at udsortere alt Gavntræ, som Egebrænde 
ikke er højt betalt, og en Udsættelse af Hugsten kan blive 
skæbnesvanger for den midaldrende Bevoksning. Hvor Stam
mens Form, Tykkelse eller Bygning kun tillader os at aflægge 

') Jfr. HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug, 1898—1902, S. 302. 
2) Se foran S. 133; jfr. Plan for det 9 de almindelige Skovbrugsmøde 

(Tidsskrift for Skovvæsen 1906 A, 30 te Møde i Dansk Skovforenings Fælles-
bestyrelse). 

3) C. V. OPPBRMANN: Anf. Sted. 
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et kort Stykke Træ til Hjuleger, bør det vistnok, bl. a. af Hen
syn til Transporten, afkortes paa Alens Længde og leveres en-
kløvet eller firkløvet, efter at de knastede og krogede Stykker 
er sorterede fra. Større Længder kan vel aflægges som Klods
træ1), men ofte bør man dog vist forme dem til Favnetræ, og 
i hvert Fald maa man afkorte Klodsen efter Anvendeligheden, 
uden Hensyn til at Stykkerne ikke alle faar samme Længde. 
I mange Egne af Landet betales Egeskovens gode Klodsbunker 
sikkert for lavt, paa Grund af at der udbydes mere Gavntræ, 
end Egnens Haandværkere kan forbruge, medens Mangelen paa 
Adskillelse mellem Gavntræ og Brænde holder andre Købere 
borte; naar Egerne beregnes til gangbar Pris, har den, der lod 
dem save ud af Kævlerne A—Q, i Virkeligheden kunnet staa sig 
ved at betale dem højere end almindeligt for store middelgode 
Egekævler. I Stedet for K l o d s b u n k e r vil vi faa smaa Gavn-
træklodse, sædvanlig 4—10 Alen lange, samt Favnsat Gavntræ og 
Favnebrænde, hvilket vistnok ofte vil medføre nye Fastmasse-
bestemmelser for de favnsatte Effekters Vedkommende og en 
Del Udmaaling af Gavntræklodse, hvor man tidligere maaske 
nøjedes med at give Klodsbunken et (nogenlunde) bestemt ydre 
Rummaal og forudsatte, at hertil svarede en bestemt Vedmasse. 
Sædvanlig bør man vistnok lade Længden af Effekterne være 
1 eller flere hele Alen. Ganske vist er mange Hjuleger og det 
meste Stoletræ noget under 24 Tommer langt, men hvis Træet 
ikke er fejlfrit, vil man kunne vinde brugbare Stykker, idet 
man fraskærer den Ende af den udsavede 1 Alen lange Stang, 
der er knastet, vankantet eller af andre Grunde ubrugelig. Hvor 
Stoletræ er Hovedsagen, vil man dog aflægge en Del Træ paa 
l11a og 2 Alens Længde. 

Ligesom i Bøge-Stangskoven er det først og fremmest Stam
mens Rodende, der maa antages at indeholde betydelige Mæng
der Gavntræ. Hvor højt op i Træet dette findes, kan man kun 
bedømme ved opmærksom Iagttagelse af den enkelte Stamme. 
Oppe over de Stykker, der egner sig til Eger og Stoletræ, findes 
da (foruden Brænde) Materiale til Hjulnav, Hegnspæle, Stolper, 
Kragetræer og maaske smaa Jærnbanesveller. 

Medens Træsko, Kapsko og færdige Staver maa fremstilles 

*) Slanke og rette Stammer vil i Regelen kunne anvendes mere fordel
agtigt paa anden Maade og aflægges derfor i fuld Længde eller svagt afkortede. 
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i det store ved Hjælp af kostbare Maskiner, har den Udskæring 
af Hjuleger, der er beskrevet ovenfor, saare lidet med Storindu
stri at gøre. Savværkets Ejer eller Bestyrer er i Virkeligheden 
Landsby-Haandværkeren, der har taget Maskinkraften i sin Tje
neste og ved dens Hjælp udfører en Del af det Arbejde, som 
tilfaldt Fortidens Hjulmand eller maaske dens »Hugger«, der 
udkløvede Eger med Haandkraft, en Virksomhed som endnu 
ikke ganske er ophørt, ja endog kan forekomme paa Savvær
kerne, vel mest af Hensyn til Kunder som forlanger hugne 
Eger, naar de ser de savskaarne. Det lille Landsbysavværk 
kan altid indrettes* i Nærheden af Skoven, hvor denne inde
holder tilstrækkelig meget Træ af passende Størrelse og Godhed, 
altsaa særlig i de sydlige Dele af Landet. Maaske sælges de 
frembragte Varer paa Egnen, maaske sendes de langt bort til 
en Fabrik, der former Egerne ved Kopidrejeri eller endog frem
stiller færdige Vognhjul. I hvert Tilfælde behøver Raamaterialet, 
det runde eller kløvede Træ, ikke at sendes langt, inden det 
oparbejdes, dampes og lagres, saaledes at Vægten svinder ind 
til en Tredjedel. I det foreliggende Tilfælde blev Egerne dam
pede i 6 Timer og dernæst tørrede under aaben Himmel i 2—3 
Maaneder. 

I Skovbrugets Regnskabsvæsen vil en ændret Sortering af 
det middelstore Egegavntræ sandsynligvis medføre en Simplifi
kation, paa lignende Maade som for Bøgens Vedkommende. 

Redskabsskafter af Askeklodse. En stor Mængde Skafter 
til Grebe, Høtyve, Spader, Hakker, Økser, Skovle og andre 
Haandredskaber tilvirkes af Asketræ, der aflægges som Kævler 
i vore Skove eller indføres fra fremmede Lande, hvis man ikke 
foretrækker at indføre de halvfærdige Skafter. Ogsaa til Ham
ler, Svingler, Stænger og forskelligt andet Vogntræ anvendes 
der betydelige Mængder dansk Ask, men gennemgaaende er 
vore Skove fattige paa godt Gavntræ af denne Art, og man har 
derfor i nyere Tid nedstemt Fordringerne til Tykkelsen, naar 
blot Varen er ret, knastefri, retvokset og sund. Det er disse 
Egenskaber i Forbindelse med Styrke, paa hvilke Forbrugerne 
gennemgaaende sætter størst Pris, og kun til enkelte Anvendel
ser, saasom Skovlskafter, Enspænderstænger og Hamler, kan 
en stærkere eller svagere Bugt give Træet særlig Værdi. 

Udbyttet af rette Redskabsskafter bliver altsaa en god 
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Maalestok for Asketræets almindelige Værdi som Gavntræ, og 
særlig gælder denne Regel, naar Varerne udsaves ganske ske
matisk, ligesom Drittelstaver eller Hjuleger, kun med den For
skel at det her er Længden, der varierer, medens Tykkelsen er 
konstant. Ved Udskæringen anvendes forskellige Save, hvis 
Art og Arbejdsmaade paavirker Udbyttet og Mængden af Sav-
spaaner kendeligt. Størst Interesse har det at undersøge, hvor
ledes Tykkelse, Form og Bygning af smaa Klodse under al
mindelig Kævlelængde paavirker Udbyttet af almindelige Skafter 
til Grebe og Spader; lange Høtyveskafter faar man kun af det 
allerbedste Træ, som vore Skove endnu kun sjældent kan le
vere, og smaa Skafter, Haandgreb m. v. fremkommer i tilstræk
kelige Mængder som Affald fra de store Skafter til Grebe, 
Spader, Hakker og Skovle. 

Forsøget omfattede 63 smaa Klodse, der var skovede for 
omtrent et Aar siden og følgelig var lidt revnede. Længden 
varierede fra 86 til 180 Ctm. (33—69 Tmr.), Diameteren paa 
Klodsens Midte fra 24 til 39 Ctm. (9V4—15 Tmr.); men For
delingen over Længdeklasser var ikke jævn, idet der fandtes paa 

8 6 - 9 8 112—123 129—145 146—155 166—180 Ctm. 
7 12 11 28 5 Stk. 

Dette var en naturlig Følge af, at Klodsene var afkortede til 
bestemt Anvendelse, nemlig til Skafter hvis Længde oprindelig 
var 47a, 4, 3x/2 og 21/a Fod engelsk Maal, men nu er 52, 463/4, 
42x/4 og 29 Tmr. dansk Maal. Af Hensyn til Revner, skævt 
Snit m. m. havde Klodsene dog noget Overmaal. De tre største 
Længder giver Grebskafter; den mindste Længde passer til 
Spadeskafter. Klodsene blev sorterede i 3 Klasser efter Tykkel
sen : under 30, 30—35 og over 35 Centimeter, og inden for hver 
Tykkelseklasse i 3 Kvaliteter; dog manglede den 3dje Tykkelse
klasse Træ af 3dje Kvalitetsklasse. a var knastefri rette Styk
ker samt enkelte Klodse med en meget svag Bugt eller med 
tilyneladende uskadelige Smaaknaster; b var dels knastefri 
Klodse med nogen Bugt, dels Stykker med en enkelt større 
eller flere mindre Knaster samt nogle Stykker der var stærkt 
opridsede; til Klassen c gik de Klodse, der var meget stærkt 
opridsede, stærkt krumme, knastede, bulede eller vredne. Rod
kævler blev henlagte til Klasse a, naar de var rene og fri for 
store Rodudløb. Paa 4 Undtagelser nær var alle Rodklodse 
renskaarne. De enkelte Klodse blev beskrevne og udviste føl-
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gende Forhold: I Klasse a 
fandtes 23 Klodse, som til
sammen havde 14 smaa 
og 1 stor Knast, og af 
hvilke 6 var Rodklodse. 
Klasse b indeholdt 24 
Klodse med 19 smaa og 
24 store Knaster; her var 
der 5 Rodklodse. Af de 
øvrige 16 Klodse, der til
hørte Klasse c, var ingen 
Rodklodse, og de havde 
tilsammen 16 smaa Knaster 
samt 35 store Knaster; Mid
dellængden var omtrent 
ens i de 3 Klasser, nemlig 
139, 139 og 131 Centimeter. 

Klodsene i hver af de 
8 Klasser blev udskaarne 
for sig til Skafteemner, 
hvis Længde i hvert enkelt 
Tilfælde var lig Klodsens, 
og hvis Tværsnit var l5/8 

X l5/8 Tomme; Rundsave
ne maalte 2.3 og 2.5 mm. 
(med Udlægning 2.9 og 4.1 

Fig. 8. Redskabsskafter og Alen-
maal af Ask. a et prima Greb
skaft med en uskadelig Vankant; 
b er et lignende Skaft, men af 
Træ nærmere ved Marven og 
med meget ujævne Savsnit. c er 
et fejlfrit afdrejet Skaft, medens 
Værdien af d forringes ved den 
lille Knast, der dog ikke sidder 
paa noget særlig slemt Sted. e 
er et Spadeskaft; Vankanten er 
uskadelig, men Træet er skaaret 
over Spaan. f er et Alenmaal 
og g det samme efter Uddrej-

ning. Maalestok 1 : 6. 
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Tabe l X : Redskabsskaf ter , t i lvirkede af Askeklodse . 

Tykkelse 

Kvalitet 

Antal Klodse 
Diameter, Ctm 
Længde » 
Rumfang, Liter 
Vægt, Kilogram 

Skafte-Emner, Stk 
» » pCt 

Skafter, pCt 
Drejertræ » 
Brænde Nr. 1 » 

» Nr. 2 » 
Nr. 3 » 

Spaaner » 
Svind » 
Prima Skafter, Stk. 

52 T m r 
463 /4 » 

42V* » 
29 » 

Sekunda Skafter, Stk. 
Over Spaan, 52 Tmr. 

» » 463/4 » 
42V4 » 
29 » 

Døde Knaster,52 » 
» » 463 /4 » 
» » 42x /4 » 

» 29 » 

Kasserede Emner, Stk.. . 
Skafter, Meter pr. Kbm. 

Prima 
Sekunda 

I. 
Under 30 Ctm. 

II. 
30—35 Ctm. 

III. 
Over 35 Ctm 

o 
26.2 
140 
376 
297 

82 
56.1 

0.9 

27 

21 
16 

192 
36 

9 
27.9 
145 
803 
653 

176 
57.3 

0.9 

32 
4 
5 

10 

28 
10 

9 
8 

16 
2 

11 
5 

11 

77 
133 

10 
27.7 
127 
767 
620 

172 
51.2 

19.8 
13.4 

9.7 
20.7 
17.0 
17.9 

1.5 

8 

5 
11 

11 
3 

11 
19 

2 

4 
11 

12 

32 
79 

12 
32.9 
147 

1497 
1178 

320 
57.4 

42.3 
4.9 

12.0 
11.1 

9.6 
18.4 

1.7 

141 
29 
26 
61 

9 

6 
12 

3 
6 
3 

202 
31 

10 
33.3 
145 

1251 
981 

265 
54.3 

33.6 
6.1 

12.9 
13.6 
13.9 
18.6 

1.3 

43 
21 
16 
45 

21 
10 
22 
23 

6 
2 
3 
9 

15 

109 
83 

6 
31.6 
138 
644 
519 

152 
57.3 

30.7 
10.5 

7.5 
16.4 
15.2 
17.7 

2.0 

17 
5 

20 
22 

8 
18 

2 

3 
7 

10 

106 
69 

6 
36.7 
124 
782 
620 

196 
57.1 

44.9 
3.8 

15.4 
9.5 
8.0 

16.7 
1.7 

75 
4 

21 
61 

226 
19 

m m . ) . Det bedste Udskær blev sorteret fra som B r æ n d e Nr. 1, 

i hvi lket der fandtes noget G a v n t r æ ; Resten var B r æ n d e Nr. 2, 

der indeho ld t megen Bark, og som blev afkortet til Kakke lovns-

b r æ n d e . Skaf teemnerne blev n u afkortede m e d en 1.8 m m . tyk 

R u n d s a v til Skafter af de ovennævnte Længde r ; E m n e r der va r 
Det forstlige Forsøgsvæsen, I. j ^ 
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meget knas tede , i ndeho ld t Marv eller var s tærk t r idsede, blev i 

fuld L æ n g d e lagte til B rænde Nr. 3, hvor i ogsaa k o m de kor tere 

Endestykker og de knastede Midtstykker fra andre Stænger. 
De Dele af Emnerne, der ikke kunde give Skafter, fordi de 
enten var knastede eller havde Marv i sig eller var skaarne 
over Spaan, blev frasorterede i Længder paa 40—80 Ctm., naar 
de kunde give mindst 4—5 Spadehaandtag; denne Vare kaldes 
i det følgende Drejertræ. Fig. 8 viser Prøver paa de forskellige 
Sorter Gavntræ. 

Tabel X indeholder Forsøgets Hovedresultater. For hver 
enkelt Tykkelseklasse og Kvahtetsklasse er anført Middeltal af 
vedkommende Klodses Diametre og Længder samt Summen af 
deres Rumfang og Vægte. Derefter kommer Antallet af Skafte
emner og deres Part i Klodsenes Vægt. Man ser, at denne 
Procent kun svinger mellem 51 og 59 og ikke viser nogen tyde
lig Forbindelse med Tykkelse eller Kvalitet. Forskellen kom
mer først frem, naar Emnerne bliver sorterede og afkortede. 
Den Del af Raamaterialet, der er blevet til brugbare Skafter, 
viser sig nu at svinge mellem 20 og 45 pCt.; Udbyttet stiger 
svagt med Tykkelsen, men ogsaa Træ under 30 Ctm. kan give 
et godt Udbytte, naar Kvaliteten er prima; Træ, der baade er 
smaat og daarligt, fortjener derimod ikke at anvendes til 
Skafter. Stykker som de, der udgør Klassen I c, er Skyld i, at 
vi sjældent opnaar højeste Pris for det gode Træ, med hvilket 
det daarlige bliver blandet. Naar man medregner Drejertræet, 
bliver Gavntræprocenten for prima Træ i alle tre Klasser om
trent den samme: 48.3, 47.2 og 48.7, hvilket stemmer godt med, 
hvad jeg tidligere har fundet1). I Klasse b er Forholdene noget 
mindre regelmæssige; Tallene bliver her 43.6, 39.7 og 48.1. Af 
det daarligste Træ, Klasse c, er der intet i Tykkelseklasse III, 
men for de andre Klassers Vedkommende er den samlede 
Gavntræprocent 33.2 og 41.2; her finder man en kendelig Stig
ning med Tykkelsen. Gennemgaaende stiger Procenten for 
Drejertræ, naar Kvaliteten daler, hvilket er ganske naturligt; 
lige saa rimeligt er det, at vi finder den modsatte Bevægelse i 
Tallene for det gavntræholdige Brænde Nr. 1; i begge Tilfælde 
er Sammenhængen med Tykkelsen lidet udpræget. Mængden 

*) Undersøgelser over Tilvirkning af Trævarer, S. 37. Om Udbytte af 
krumme Skafter se smst. S. 38—40. 
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af det simple Brænde, Nr. 2 og Nr. 3, tiltager kendeligt, naar 
Kvaliteten af Raamaterialet daler. Spaanprocenten svinger uden 
stor Variation omkring 18; da Raamaterialet skæres stærkt ud 
med grove Rundsave, maa Mængden af Spaaner blive meget 
anselig. 

Forstaaelsen uddybes her, ligesom flere Steder i det fore-
gaaende, naar man undersøger Udbyttets Kvalitet. Nederst i 
Tabel X er opført, hvor mange Meter Skaft (prima og sekunda) 
pr. Kubikmeter rundt Træ de enkelte Klasser har givet; man 
ser, at Udbyttet aftager med Raamaterialets Kvalitet, men tillige 
at Tabet overvejende stammer fra de prima Skafter, idet Mæng
den af sekunda Varer tiltager stærkt fra a til b, men ganske 
vist atter daler noget fra b til c. Enkelthederne er anførte 
ovenfor i Tabellen, hvor der tillige ved sekunda Skafter er 
skelnet imellem, om Værdiforringelsen stammer fra døde Knaster 
eller fra, at Træet er skaaret over Spaan; man ser, hvilke Tab 
Krumninger og døde Knaster volder ved denne vigtige Anven
delse af Asketræ. Soiieringen var ganske vist skarp, men paa 
den anden Side blev den udført straks efter Opskæringen, inden 
de firkantede ru Stænger er afdrejede1). Jo større Tykkelsen 
af de runde Klodse bliver, desto mere underordnet Betydning 
har de døde Knaster, hvilket synes ganske naturligt; Virkningen 
af Krumninger, som viser sig i, at Skaftet bliver skaaret over 
Spaan, staar derimod ikke i nogen synderlig klar Sammenhæng 
med Tykkelsen, men desto stærkere er den knyttet til Kvali
teten. I Klasse a er Tabet ved, at Træet skæres over Spaan, 
kun nogle faa Procent, i Klasse b er det x/s—lji, i Klasse c 
1U—1/s- Endelig fortjener Mængden af Skafteemner, der er kas
serede i fuld Længde, saaledes som omtalt S. 200, at fremhæves; 
Antallet daler, naar Klodsens Tykkelse stiger, og stiger naar 
Kvaliteten daler. I Klasse I c er Tallet meget anseligt, halvt 
saa stort som Antallet af prima Skafter. 

Som ovenfor nævnt indeholdt det bedste Affaldsbrænde 
(Nr. 1) noget Gavntræ, der blev skaaret op til firkantede 
Stænger paa SO1^ x 7/s X 7/s Tomme; Resultatet af denne Op
arbejdning blev dog kun undersøgt paa en Prøve, som vejede 

2) De færdige Skafter sorteres ikke blot efter deres Udseende, men ogsaa 
efter Veddets Vægtfylde og den formodede Styrke af det fejlfri Ved; til disse 
Egenskaber er der her ikke taget Hensyn. 

14* 
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60.6 Kilogram, og som gav følgende Tal: Stænger 20.8 pCt., 
Kakkelovnsbrænde 66.8 pCt, Spaaner 11.6 pCt , Svind 0.8 pCt. 
Af Stængerne blev der senere drejet Alenmaal. 

De enkelte Gavntrævarer havde nedennævnte Dimensioner: 
Skafternes Tykkelse var 4.28 Ctm., de smaa Stængers 2.35 Centi
meter. Længden, 
svarende til 52 463/4 42*/4 29 30V4 T m , 
var 135.9 122.05 109.9 76.0 79.2 Ctm. 
og Rumfanget 248 223 201 139 43.7 Liter pr. 100. 

En Prøve paa 50 Stkr. 42J/4 Tm. lange Grebskafter blev 
formede ud ved Hjælp af en Rundhøvl, der førtes langs en 
Faconskinne. Resultatet var: Skafter 58.4 pCt, Spaaner 40.3 
pCt., Svind 1.3 pCt. Det sidstnævnte Tal er saa stort, fordi en 
Del Spaaner fløj ind i en Stabel Træ og saaledes ikke kunde 
samles op. 

Naar man ser bort fra, at der fandtes noget smaat Gavn
træ i Brænde Nr. 1, men medregner de Stænger, af hvilke der 
skulde drejes Haandtag, aftog Træets Vægt ved Tilvirkningen 
paa følgende Maade, idet Vægten af de runde Klodse sættes lig 
1000: Efter Udskæring til Skafteemner 561, efter Afkortning til 
Skafter og Drejertræ 435 (til Skafter alene 363). Ved at blive 
drejede til runde Skafter og Haandtag vilde de 435 Kilogram 
rimeligvis svinde ind til 250. 

I alt har 6.754 Kubikmeter (218.5 Kubikfod) rundt Træ 
givet 944.4 løbende Meter (3009 Fod) prima og 421.5 Meter 
(1343 Fod) sekunda Skafter. 

Hvor Ask kan sælges til Redskabsskafter, taler Forsøgs
resultaterne for at kultivere Træarten tæt og paa en saadan 
Maade, at Træet udvikler sig symmetrisk, uden Bugt eller 
stærk Grenedannelse. Da Ask vokser hurtigt i Ungdommen, 
Spredningsevnen kun er ringe, og Faren for Angreb af Kræft, 
hvor de slanke Træer pisker hverandre, er meget stor, maa 
Udhugningen i den unge Højskov begynde tidligt og føres saa
ledes, at Stammens Tykkelsevækst fremmes, samtidig med at 
Oprensningen fortsættes. Store Længder har dog ingen særlig 
Værdi, og enkelte faste Knaster er langt mindre skadelige end 
de talrige smaa sorte Knaster, af Tykkelse som en Unger, et 
Blyant, ja en Pennepose, der skyldes tynde Kviste uden Side
grene. En Hovedsag ved Behandlingen af den unge Skov bliver 
det da at fjerne alle tørre Smaagrene og Kviste paa de nederste 
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5—15 Alen af Stammen, og dette Arbejde har vistnok større 
Betydning^ her end ved nogen anden Træart. Asketræ, der er 
stærkt samtidig med at være ret og knastefrit, kan frembringes 
i Mellemskovsdrift, som passer ypperligt for denne Træart1). 

Ved Opskovning og Sortering er der Grund til at aflægge 
alle rette og knastefrie Rodender over 7—8 Tommers Toptyk
kelse som Gavntræ, uden Hensyn til Længden der for de min
dre Udhugningseffekters Vedkommende kan variere fra 30 til 
72 Tommer (78—188 Centimeter). Man bør altsaa ikke som 
ved Eg holde bestemte Længder, Mangefold af 1 Alen, og end 
mindre bør man til Fabriksbrug aflægge Varen som kløvet 
Favnetræ i Alenslængde. Højere oppe i Stammen bør der tages 
passende Længder Gavntræ, og af Hensyn til Forsendelsen eller 
for at undgaa Revner vil man undertiden levere Stammen uaf-
kortet, selv om hver af de smaa Klodse har sin særlige Kvalitet 
og Pris. I den øvrige Stamme er Formodningen imidlertid ikke 
i den Grad som ved Rodklodsene for, at Træet er rent, frit 
for skadelige døde Knaster. Ældre Træer kan give taaleligt 
Gavntræ oppe i Kronen, hvor Knasterne vel ofte er store, men 
hvor de samtidig i Regelen er faste. Dersom Afsætning uden 
for Omegnen har Betydning for Distriktet, bør man vistnok 
være varsom med at aflægge de almindelige Klodsbunker, der 
indeholder tarveligt Brænde Side om Side med værdifuldt Gavn
træ; men gode, slanke, knastefrie Klodse af Middeltykkelse vil 
ofte med Fordel kunne sælges til Vogntræ (Stænger, Langvogne 
m. v.) af større Dimensioner end de almindelige Redskabsskafter. 

De talrige smaa Gavntræklodse maa opmaales hver for sig 
og beregnes i Kubikfod. I Regnskabet vil man rimeligvis ofte 
kunne nøjes med at skelne mellem 4 Effekter: Gavntræklodse, 
Favnebrænde, Rafter og Kvas. 

Vægtprocent og Rumfangsprocent. Som fremhævet S. 138 
er Mængden af Gavntræ, Brænde, Spaaner m. v. gennemgaaende 
udtrykt i Procent af Raamaterialets Vægt, fordi man overalt 
kunde bestemme Vægten eller Vægtsvindet nogenlunde nøjagtigt, 
medens en Udmaaling af Rumfanget ofte enten vanskelig lod 
sig udføre eller vilde gribe forstyrrende ind i Vejningerne. Des
uden blev det fremstillede Produkt undertiden bortsendt straks 

*) Jfr. HAUCH og OPPERMANX: Haandbog i Skovbrug, S. 349. 
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efter Tilvirkningen, saaledes at vi kun fik Tid til at veje det, 
men ikke at maale det i Xylometer. 

I mange Tilfælde er de Rumfang, der findes opførte foran 
i Tekst og Tabeller, saaledes kun mangelfuldt bestemte, og 
Tallene er nærmest meddelte til Orientering, for at Læseren 
kan danne sig et Skøn over Størrelsen af de undersøgte Skov
effekter og over Undersøgelsens Omfang. Hvor Udmaalingen 
er nogenlunde nøjagtig, vil vi i det følgende søge at sammen
ligne Vægtprocent og Rumfangsprocent, for saa vidt angaar 
Udbyttet af Gavntrævarer, og saaledes aabne Vej for en frem
tidig Sammenligning med Resultaterne af andre Forsøg, ved 
hvilke man har lagt Hovedvægten paa at udmaale Rumfanget. 

I Tabellen S. 140—141 er Gavntræfagotterne udmaalte paa 
den Maade, at hvert Stykke er kluppet korsvis, og der er taget 
et stort Antal Længdemaal. Hvor Favnen kun indeholdt en
kelte enkløvede Stykker, er disse lagte sammen to og to og 
maalte saaledes. I Klasserne I—IV er Favneveddets Rumfang 
derfor bestemt med en anselig Nøjagtighed. Af Klasserne V— 
VII er der i hvert Parti udtaget enkelte Stykker, hvis Vægtfylde 
er bestemt ved Hjælp af Xylometer og dernæst overført paa 
hele Partiet; Rumfangsbestemmelsen er altsaa her mindre nøj
agtig, men dog vistnok brugbar. Stavernes Rumfang kan over
alt beregnes af de nøjagtigt udmaalte Dimensioner, som giver 
Tal, der (jfr. S. 141 nederst) stemmer godt med, hvad man 
finder ved Hjælp af Xylometer. Rumfanget af Bundstykkerne 
beregner man af Vægten, idet de antages at have samme Vægt
fylde som Staverne. Saaledes faar vi følgende Sammenstillinger: 

Klasse I. 5 - 6 Tmr. II. 6—8 Tmr. III. 8 — 10 Tmr. 
Kvalitet. . . . a b c a b c a b c 
GavntræpCt. 
Vægt » 39.2 33.5 29.5 43.9 39.6 33.4 47.1 44.3 39.9 
Rumfang» 44.3 37.3 32.3 44.3 38.2 33.2 45.9 44.8 39.2 
Differens -=-5.1 -f-3.8 -=-2.8 -=-0.4 +1.4 +0 .2 +1.2 -=-0.5 +0.7 

Klasse 
Kvalitet 
GavntræpCt. 
Vægt » 
Rumfang » 
Differens 

IV. 10—12 Tmr. 
a b c 

47.7 
48.0 

-H0.3 

V. 12—14 Tmr. 
a b c 

45.5 38.1 44.5 42.8 35.1 
43.8 38.0 42.9 38.5 33.4 

+ 1.7 +0.1 +1 .6 + 4 . 3 +1 .7 
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Klasse . . VI. 14—16 Tmr. VII. 16—18 Tmr. 
Kvalitet a b c a b c 
GavntræpCt. 
Vægt » 47.0 42.1 41.8 51.1 45.3 41.0 
Rumfang» 45.8 41.5 37.4 51.1 44.4 41.1 
Differens +1 .2 +0 .6 +4 .4 0.0 +0 .9 H-0.1 

I Regelen er Forskellen mellem de to Gavntræprocenter 
ikke stor, og i Regelen er Vægtprocenten lidt større end Rum-
fangsprocenten. En Undtagelse danner Klasse I. 5—6 Tmr., 
hvor Forskellen gaar i modsat Retning og er ganske anselig. 
Dette er dog næppe nogen Tilfældighed: Det tynde Træ giver 
en stor Mængde vægtfyldigt Affald, fordi dette stammer fra de 
yderste vandrige Vedlag; i de tre følgende Klasser er Affaldet 
mere jævnt fordelt fra Marv til Bark, men i Kl. V—VI tilhører 
det overvejende Stammens indre Del, der er forholdsvis tør, og 
Gavntræet bliver altsaa forholdsvis vægtfyldigt, d. v. s. Vægt
procenten overgaar Rumfangsprocenten. De störe Stykker i 
Kl. VII giver meget Gavntræ, ogsaa af Marvstykkerne, og de 
to Procenter stemmer derfor her godt overens. 

Naar alt det undersøgte Favnetræ tages under et, faar man 
Gavntræprocenten efter Vægt 42.0, medens den efter Rumfang 
bliver 41.4. 

De S. 150—155 omtalte Hjulfælg, der blev udskaarne af 
Favnetræ, er alle undersøgte i Xylometer, medens Favneveddets 
Rumfang kun har kunnet bestemmes indirekte gennem Vægt
fylden af Gavntræ og Brænde. Overensstemmelsen mellem 
Rumfangsprocent og Vægtprocent er god, til Dels vel fordi Ar
bejdet blev udført om Vinteren, i fugtig Luft. Tallene var for 

A. Rodtræ 
Tykkelse I II III 
Kvalitet a b a b a b 
GavntræpCt. 
Vægt » 21.1 20.1 26.4 18.9 28.4 27.6 
Rumfang » . . . . . . . 21.1 20.2 25.9 18.3 29.1 28.0 
Differens 0.0 -h-0.1 +0 .5 +0 .6 +-0.7 -f-0.4 

B. Ikke-Rodtræ 
Vægt pCt 29.2 17.7 29.7 16.4 32.3 20.4 
Rumfang » 29.8 17.4 29.8 16.0 33.2 20.9 
Differens -=-0.6 + 0 . 3 -=-0.1 + 0 . 4 -=-0.9 -=-0.5 
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Staverne, hvis Rumfang er fundet ved Hjælp af Xylometer, 
giver følgende Tal: 

A. Rodtræ 
Vægt pCt 1.8 1.1 4.4 4.3 6.1 6.1 
Rumfang » 1.8 1.2 4.2 4.1 6.5 6.2 
Differens 0.0 -=-0.1 +0.2 +0.2 -=-0.4 -=-0.1 

B. Ikke-Rodtræ 
Vægt pCt 4.9 2.1 6.9 6.1 8.1 7.0 
Rumfang» . . . 5.2 2.1 7.0 6.3 8.3 7.2 
Differens -f-0.3 0.0 H-0.1 -f-0.2 -=-0.2 -=-0.2 

Ogsaa her er Overensstemmelsen, som man ser, gennemgaa-
ende god. 

Det samme gælder for den Fremstilling af Hjulfælg m. v., 
der er omtalt S. 156 — 158. Kævlerne er udmaalte sektionsvis, 
og Savvarerne er undersøgte i Xylometer. Man faar: 

I. Rodkævlen II. Topkævlen 
Fælg Drejer- Børste- Fælg Drejer- Børste

stokke træ stokke træ 
GavntræpCt. 
Vægt » . . 33.0 19.4 3.5 26.9 20.9 4.4 
Rumfang » . . 34.3 20.1 3.6 26.8 20.9 4.4 
Differens —1.3 -=-0.7 -=-0.1 +0 .1 0.0 0.0 

Mærkelig nok er Vægtfylden større for de Varer, der er 
fremstillede af Nr. II, Topkævlen, end for dem der faas af Nr. I, 
Rodkævlen, medens selve denne er den vægtfyldigste af de to 
Kævler. Maaske kan dette dog forklares ved, at Affaldsbrændet 
ikke falder paa samme Sted af Kævlen i begge Tilfælde. 

De Træsko, der er tilvirkede af Bøgekævler (S. 158—160), 
er undersøgte i Xylometer, saaledes at deres Rumfang kan an
gives nogenlunde nøjagtigt (S. 164), og Kævlerne er udmaalte 
sektionsvis. Man kan altsaa beregne Gavntræets (o: Træskoenes) 
Rumfangsprocent og faar følgende Sammenstilling: 

Klasse I. Smaa Kævler II. Store Kævler 
Kvalitet a b c a b c 
GavntræpCt. 
Vægt » 9.1 8.5 7.8 8.9 7.1 8.4 
Rumfang » 10.2 9.9 8.9 10.9 8.5 9.4 
Differens -=-1.1 -=-1.4 -f-1.1 -=-2.0 -=-1.4 -=-1.0 
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Her er, som man ser, Rumfangsprocenten altid betydelig større 
end Vægtprocenten. Dette er vel til Dels en Følge af, at Træ
skoene fortrinsvis tages ud af det nogenlunde vandfattige Træ, 
medens en stor Mængde af de yderste vandrige Lag bliver til 
Affald; men fuldt saa meget stammer Forskellen dog vist fra 
den Udtørring, for hvilken Træskoene er udsatte under den 
langvarige Behandling. Den færdige Træsko har en lavere 
Vægtfylde end det opklodsede Stykke Træ, af hvilket den frem
stilles, og Forskellen er meget anselig; Vægtfylden, bestemt paa 
et stort Antal Klodse, var 0.900 (for Klodse af Kævler alene 
0.934, for Klodse af Favnetræ alene 0.840), medens de færdige 
Træsko havde en Vægtfylde af 0.812 l); Forholdet er altsaa næ
sten det samme som mellem Rumfangsprocent og Vægtprocent. 

En lignende Forskel møder os ved Fremstillingen af Kap-
skobunde og Klaptræer (S. 168). Ogsaa her bliver en betydelig 
Del af Stammens yderste Vedlag Affaldsbrænde, og Savvarerne 
udtørres under Fremstillingen, dog ikke saa stærkt som Træsko. 
Undersøgelsen giver følgende Resultat: 

Klasse Meget 
Kvalitet a 
Bunde, pCt. 
Vægt » 9.1 
Rumfang» 9.6 
Differens -f-0.5 

Klaptr., pCt. 
Vægt » 3.1 
Rumfang » 3.2 
Differens -=-0.1 

I. 
smaa 

b 

10.4 
10.6 

-^-0.2 

2.5 
2.5 
0.0 

Kævler 
c 

8.0 
8.4 

-f-0.4 -

1.7 
1.7 
0.0 

II. 
Smaa Kævler 
a 

11.9 
12.2 

-=-0.3 

3.2 
3.2 
0.0 

b 

9.7 
10.2 

-T-0.5 

1.1 
1.1 
0.0 

c 

9.0 
9.9 

-M).9 

0.8 
0.8 
0.0 

III. 
Middelst. Kævler 

a 

11.8 
11.6 

+0 .2 

2.9 
3.0 

-=-0.1 

b 

9.9 
9.8 

+0 .1 

3.3 
3.5 

-f-0.2 

c 

9.4 
9.7 

H-0.3 

2.0 
2.2 

-j-0.2 

For Klaptræernes Vedkommende er Overensstemmelsen, som 
man ser, ofte særdeles god. 

Ved den Fremstilling af Kapsko-Bunde og Stoleben, der er 
omtalt S. 169—172, lod Udmaalingen af den ene Kævle saavel 
som af Savvarerne en Del tilbage at ønske; Rumfangsprocen-
terne blev dog ligesom i det foregaaende Tilfælde lidt større 
end Vægtprocenterne. 

l) Om disse Træsko stammer fra Kævler eller fra Favnetræ, kan ikke 
oplyses, men Oprindelsen paavirker næppe Vægtfylden af de færdige Træsko 
stærkt. 
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Da Skolæste tages nogenlunde ligeligt ud af Kævlens for
skellige Dele, er det ganske naturligt, at Overensstemmelsen 
mellem Vægtprocent og Rumfangsprocent her bliver nogenlunde 
god; man har (jfr. S. 183): 

Klasse I. Smaa Kævler II. Middelst. Kævler 
Kvalitet a b c a b c 
GavntræpCt. 
Vægt » 53.0 46.2 44.9 46.7 43.9 40.3 
Rumfang» 52.6 49.9 48.0 49.6 46.8 41.0 
Differens +0 .4 -=-3.7 -=-3.1 -=-2.9 -=-2.9 -=-0.7 

De Uoverensstemmelser, der findes, er vistnok dels en Følge 
af, at Læste-Emnerne udtørres under Oparbejdningen, dels 
skyldes de Mangler ved Bestemmelsen af deres Rumfang. For 
Drejerstokkenes Vedkommende var Tallene: 

Vægt pCt — 2.7 1.0 4.1 3.1 3.0 
Rumfang » — 2.6 0.9 4.1 3.2 2.7 
Differens — + 0 . 1 +0 .1 0.0 H-0.1 + 0 . 3 

Udmaalingen af Rodtriller, der blev skaarne til Hjuleger 
(S. 188), er næppe nøjagtig nok til at kunne danne Grundlaget 
for en Beregning af Rumfangsprocenter. I de andre Højde-
lag lader en Sammenligning mellem Vægtprocent og Rum
fangsprocent sig derimod meget vel udføre, da Egernes Dimen
sioner er udmaalte nøjagtigt (S. 191), og Rumfanget altsaa kan 
beregnes, naar man ser bort fra Vankant. Man faar i 

Højdelag II 
Kvalitet a a b b c c 

T , under over under over urider over 

y e se a s s e . . ^ Centim. 25 Centim. 25 Centim. 

GavntræpCt. 
Vægt » . . . . 43.6 50.4 40.2 47.1 0.0 36.8 
Rumfang » ' 41.1 47.4 36.9 43.3 0.0 35.0 
Differens +2 .5 +3.0 +3 .3 +3 .8 — +1 .8 

Højdelag III 
Vægt pCt 39.7 40.3 38.2 44.0 29.2 36.9 
Rumfang» 35.0 37.0 33.6 39.8 28.3 33.5 
Differens +4 .7 + 3 . 3 +4 .6 +4 .2 +0 .9 +3 .4 
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Her er Vægtprocenten gennemgaaende større end Rumfangs-
procenten, og Forskellen er ganske anselig. Dette kan vistnok 
forklares ved, at Egerne fortrinsvis stammer fra den ydre Del 
af Kerneveddet, som i Riseg er tungere end Splinten og end 
det inderste Kerneved; i Virkeligheden er Forskellen mellem de 
to Procenter endog fuldt saa stor som ovenfor angivet, da en 
Del Eger var vankantede, og deres Rumfang altsaa var mindre 
end det, man beregner sig af Dimensionerne. 

Det samme Forhold gentager sig, naar vi undersøger Ud
byttet af de tre Kævler S. 192, hvor dog nogle Eger har en 
lidt større Længde end andre, saaledes at Rumfangsprocenten 
kun kan beregnes med tilnærmet Nøjagtighed. Man faar her 

Kævle R S T 
GavntræpCt. 
Vægt » 38.5 38.3 17.6 
Rumfang » 35.6 36.3 15.7 
Differens +2 .9 +2 .0 +1 .9 

Endelig kan vi foretage en tilsvarende Sammenligning ved 
de rette Skafter, der (S. 199) blev savede ud af Askeklodse; 
Udmaalingen har her vistnok været særdeles god. Man faar 
følgende Tal, der kun gælder for Skafter (ikke for Haandtag): 

Tykkelse Under 30 Ctm. 30—35 Ctm. over 35 Ctm. 
Kvalitet a b c a b c a b 
GavntræpCt. 
Vægt » . . . 41.3 36.7 19.8 42.3 33.6 30.7 44.9 39.9 
Rumfang» . . . 41.6 38.2 20.3 42.4 34.9 32.0 44.7 39.5 
Differens ---0.3 -f-1.5 -M).5 -^-0.1 -^-1.3 -f-1.3 +0 .2 + 0 . 4 

Overensstemmelsen er, som man ser, gennemgaaende god og 
bedst for det bedste Træ, Kvalitetsklassen a, hvor Skafterne 
udtages ligeligt af alle Kævlens Dele. 

Som foran S. 136—37 berørt, har vi paa flere Maader søgt 
at forebygge Træets Svind ved Henliggen, der først og fremmest 
skyldes Udtørring. Af Hensyn til Forsøgsvæsenets andre Ar
bejder og til vore Forsøgsværters Forhold har flere store Un
dersøgelser maattet foretages i den varmeste Sommertid, hvor 
Udtørringen gaar meget hurtigt; i saa Henseende var det bedre 
at henlægge Forsøget til Efteraaret og det tidlige Foraar, men 
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paa disse Aarstider er Lysforholdene mindre gunstige end om 
Sommeren, Vejrliget kan gøre Arbejdets Udførelse højst ube
hagelig, og Værkerne mangler maaske enten Træ eller Tid og 
Plads. Ofte kan man vel formindske Udtørringen ved at stable 
Gavntræ og Affaldsbrænde tæt og tildække det, men i mange 
Tilfælde kan dette ikke overkommes, naar Arbejdet skal gaa 
sin Gang, og Spaanerne udtørres i hvert Fald. 

Ved given Lejlighed er der gjort Iagttagelser over, hvor
ledes Gavntræ og Affald svandt ved at henligge et eller flere 
Døgn, og nogle herhen hørende Tal skal meddeles, af Hensyn 
til den Betydning de kan have for Indretningen og Opfattelsen 
af fremtidige Forsøg. 

De Savvarer, der omtales S. 156—158, henlaa »nogle faa 
Dage« af Juli Maaned »i Hus uden Træk«, før de blev under
søgte i Xylometeret. Hvert Parti blev da vejet to Gange, og 
Vægtsvindet i den Tid, de laa hen, kan altsaa opgøres. Det 
var for Fælg 5.9 pCt., medens Stoleben, der kan pakkes tættere, 
kun svandt 3.4 pCt.; de tynde Stænger til Haandtag svandt 
5.5 pCt. og de mindste Gavntrævarer, Børstetræet, 9.3 pCt. Naar 
alt Gavntræ tages under eet, var Svindet 5.4 Procent. 

Efter at være savet op til Skiver af passende Tykkelse laa 
det Affald fra middelstore Kævler, der (S. 167) blev anvendt til 
Klaptræer, 2—3 Dage i Sommertiden, inden Oparbejdningen 
blev fuldført, og derefter stod Klaptræerne to Nætter og den 
mellemliggende Dag, inden de blev afpudsede. Det procentiske 
Svind var følgende: 

Parti a b c 
Svind paa Skiver, pCt 2.4 2.7 4.2 

» Klaptræer» 3.5 1.3 1.9 

Man ser, at a og c har samme totale Svind, men at dette for
deler sig højst forskelligt. Forholdet er vistnok det, at Skiverne 
fra a er blevne dækkede af dem fra b, og disse atter af c-Ski-
verne der saaledes er blevne mest udsatte for Udtørring. Ganske 
naturligt svinder derfor Klaptræerne fra a stærkest. Mærkeligt 
er det derimod, at ft-Klaptræerne har den laveste Svindingspro-
cent, men maaske har denne Stabel, der var den største af de 
tre, staaet mellem de to andre og saaledes været mindst udsat. 

Undertiden kan Regnvejr medføre en Stigning af Vægten. De 
afkortede Ruller fra Parti III b i samme Undersøgelse (S. 164) 
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laa Natten over nedgravede i Savsmuld for ikke at svinde. En 
stærk Regn, der fik Spaanerne til at hænge i den mossede Bark, 
bragte Vægten af Rullerne til at stige med 6.1 Kg. eller 0.6 pCt., 
altsaa en kendelig Størrelse. 

En Del Affald fra Læsteskæringen (S. 182) laa 2 Dage i 
Træk og Sol (Juli Maaned), inden det blev oparbejdet til Drejer
stokke; Svindet var i denne Tid 7.3 pCt. Den største Del af 
det gavntræholdige Affald laa dog 5 Dage og svandt derved 
13.4 pCt., altsaa næsten dobbelt saa meget som de førstnævnte 
Partier. 

Selv en kortvarig Opsættelse af Vejningen kan medføre et 
kendeligt Vægtsvind. Et Parti Affald fra- Kapsko blev ved Ar
bejdstidens Slutning stablet paa Vægten og laa saaledes, efter at 
være vejet, under Tag indtil næste Morgen Kl. 6. I Sommer
nattens Løb aftog Partiets Vægt 0.7 Kg. eller 0.7 pCt. 

Alt Svind stammer dog ikke fra Udtørring; en Del skyldes 
Tab af Savspaaner, som oprindelig har hængt ved Snitfladerne, 
men som drysser af, naar de tørrer, og naar man flytter Træ
stykkerne. Hvor stor en Mængde Savspaaner der hænger ved 
Træet, kommer an paa dets Tørhedsgrad, paa Savens Art og 
maaske paa andre Omstændigheder; vaade Spaaner hænger 
mest ved Snittet; Rundsaven river dem bedre løs end Baand-
saven. I Almindelighed blev Savspaanerne, som nævnt S. 137, 
strøgne af eller børstede af, men et Par smaa Forsøg viser i 
øvrigt, at dette Arbejde ofte er overflødigt; det porøse Lag af 
Spaaner fylder meget, men vejer kun lidet. 

Et Parti Drejerstokke til Stoleben (S. 157), der var skaarne 
med en svær Baandsav ud af Plankedele, blev børstede rene; 
ved at veje dem før og efter Børstningen fandt vi et Svind af 
0.6 pCt , hvoraf maaske en ringe Del kan skyldes Udtørring, 
men Resten Spaaner som Børsten havde fjernet. 

En stor Mængde Hjuleger (S. 189, Parti II a, over 25 Ctm.) 
blev børstede af over en Spand, saaledes at man direkte kunde 
veje de opsamlede Savspaaner, men disse vejede kun 0.7 Kg. 
eller 0.13 pCt. af Egernes Vægt; samtidig var der ved Skæringen 
frembragt 75.5 Kg. Spaaner, saaledes at de 99 pCt. af Spaanerne 
falder fra Saven, der ganske vist var en kraftig Rundsav. 
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Medens Savspaaner saaledes ikke forstyrrer Vejningen i 
nogen væsentlig Grad, naar man arbejder omhyggeligt, er det 
modsatte Tilfældet med Udtørringen, og skal man undgaa denne 
sidste Fejlkilde, maa Arbejdet enten henlægges til Vinterhalv-
aaret, eller det maa fremmes med stor Kraft, hvilket atter 
kræver rigelig og øvet Medhjælp ved de talrige Vejninger, 
Maalinger og Optællinger, der undertiden følger Slag i Slag. 
Hvor en saadan Ordning ikke lader sig gennemføre, maa man 
arbejde med saa store Partier, at Maskinerne er beskæftigede 
lang Tid ad Gangen, men dette bevirker atter, at en enkelt 
Forsøgsrække kan komme til at strække sig over flere Uger. 

I alle Tilfælde stiller disse Undersøgelser, som vel i og for 
sig er yderst simple, og som hverken er anvendt Naturviden
skab eller anvendt Økonomi, betydelige Krav til Omtanke, Ud
holdenhed og Nøjagtighed hos den, der forestaar det daglige 
Arbejde. Men skal dette holdes inden for rimelige Grænser, da 
maa Planen tillige lægges saaledes, at Undersøgelsen svarer paa 
de fremsatte Spørgsmaal uden at kræve flere Iagttagelser end 
højst nødvendigt, og ved Formulering af Opgaven i det enkelte 
Tilfælde behøves der nogen Indsigt i Tilvirkning og Anvendelse 
af Gavntræ, forbundet med Kendskab til Træernes Vækst og 
til Skovbrugets Sortering. 


