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I UNG BØGESKOV. 

Af 

L. A. HAUCH. 

IN atten mellem den 17. og 18. Maj 1901 optraadte paa 
Bregentved, Giesegaard og flere andre i den sydøstlige Del af 
Sjælland liggende Skovdistrikter en i sin Udstrækning kun 
lidet udbredt, men i sine Virkninger overfor de i disse Skov
egne anlagte Bøgeforyngelser overordentlig skadelig Frost, der 
gav Anledning til de af Professor O. G. PETERSEN foretagne 
anatomiske Undersøgelser af Frostens Indvirkning paa Træets 
indre Bygning, hvis Resultater er fremsatte i hans interessante 
Afhandling i Det forstlige Forsøgsvæsen, Bd. I. 

Den anden Side af Sagen: den morfologiske Undersøgelse 
af Frostens Virkning er overdreget nærværende Forfatter, og i 
Henhold til Planen for Undersøgelsen, der bestemmer, at denne 
skal have en Varighed af 5 Aar, meddeles nu efter denne Pe
riodes Udløb de indvundne Resultater. 

Til Forsøgsobjekter udvalgtes den Bevoksning paa Bre
gentved, hvorfra Professor G. O. PETERSEH hentede sit Under
søgelsesmateriale, samt en tilsvarende paa Giesegaard, af hvilke 
vi først vil betragte Bevoksningen paa Bregentved. 

Mange Steder i Bregentved Bøgebevoksninger kunde man 
spore Virkninger af den omtalte Frost, men særlig indgribende 
fremtraadte dog dens Virkninger i Grevindeskovens sydvestlige 
Del, som er aflagt paa det vedføjede Kort, Fig. 1, og hvor man 
tillige kan anstille Sammenligning mellem den af Frosten med
tagne Bevosksning med en af denne uberørt, idet kun det paa Kor
tet mørkt skraverede Parti har lidt, medens den nordlige Del af 
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Arealet, som paa Kortet er lyst skraveret, har været uden for 
Paavirkning af Frosten. Det undersøgte Areal udgør 25 ha ; 
det støder paa den nordøstlige Side op til et ubevokset Areal: 
en flad Slette eller Engdrag, mod Nordvest og Sydøst naar det 
Skovens Ydergrænser, og mod Sydvest begrænses det af en 
gammel ufuldstændig sluttet Bevoksning af Bøg, Eg og Ask i 
uregelmæssig Blanding. 

Forsøgsstykkets Højde over Havet er "20 til 30 Meter; Ter-

Fig. 1. Kort over en Del af Grevindeskoven ved Thureby. Maalestok c. 1:10000 
Afstanden mellem Højdekurverne er 2.5 m. 

rainet falder temmelig jævnt fra Nordvest til Sydøst, men sæn
ker sig tillige flere Steder i fugtige Lavninger, især langs den 
sydvestlige og sydlige Grænse for Prøvestykket. 

Jordbunden var forud for Kulturens Udførelse i Hoved
sagen mulddækket; Overgrunden har en Mægtighed af 30— 
40 cm og hviler paa en Undergrund af Skørler, men i de om
talte Lavninger forekommer tykke Lag af Konvalmor eller en 
lignende Dannelse. 
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Arealet er delt i følgende Afdelinger: 3, der ligger syd for 
Vejen, 19 og 20, der jævnsides gaar op til Skovens nordlige Ud
kant. Afdeling 3 var inden Foryngelsen bevokset med en lys
stillet 150aarig Bøgeskov med enkelte Grupper af Opvækst 
som Levning fra en tidligere forsøgt men mislykket Selvsaa-
ning; den indeholdt en Træmasse af 180 m3 pr. ha. Afd. 19 
var inden Kulturens Iværksættelse ufuldstændig bevokset med 
Bøg, der enkelte Steder var nogenlunde sluttet — dels 150aarig, 
dels gruppevis 70aarig — isprængt med gamle Ege; der fand
tes en Træmasse af 250 m3 pr. ha. I Afd. 20 forefandtes en 
Bøgebevoksning, der ligeledes ikke var fuldstændig sluttet, men 
ældre end i Afd. 19 og i de fugtige Lavninger med Grupper af 
Rødæl og Ask samt med Indblanding af gamle Ege over hele 
Afdelingen. Træmassen udgjorde henved 400 m3 pr. ha. 

I Foraaret 1888 kultiveredes Afdeling 3 og i Tiden 1890 
til 1891 efter forudgaaende Lysstilling, hvorved borttoges om
trent en Tredjedel af Træmassen, Afdeling 19, medens Afdeling 
20 efter en noget stærkere Lysstilling tilkultiveredes i Aarene 
1892—1896. Kulturen er i Hovedsagen udført ved Blokplant
ning, og der er anvendt etaarige Planter i et Antal af 100 til 
200 Tusinder pr. Hektare. Kun den nordlige Del af Afd. 19 
er tilkultiveret ved Saaning. Saavel Plantning som Saaning 
er foregaaet i gravede Riller 35—40 cm dybe, 60 cm brede 
med en indbyrdes Afstand fra Midte til Midte af 1.3 m. De 
udførte Kulturer var i alle Afdelingerne vellykkede og kræ
vede ingen Efterbedring. Overstanderne fjernedes lidt efter 
lidt i de efterfølgende 8 Aar, saaledes at der paa det Tids
punkt, da Frosten indtraf, saa godt som ingen fandtes tilbage i 
Afdelingerne 3 og 19, medens der enkelte Steder i Afdeling 20 
endnu stod nogle faa Overstandere tilbage i Kulturens yngste 
Del. Kulturerne har været rensede ved Lugning og Hypning i 
Rillerne og værnede mod Museskade ved Udlægning af Gift; 
men der er anrettet nogen Skade ved Vildtbid, og pletvis har 
Overstanderne trykket Opvæksten, ligesom den paa nogle Ste
der har lidt ved Frost 1894 og 1896. I sin Helhed har dog 
Væksten været saa kraftig, at den unge Bøgebevoksning i For
aaret 1901 var sluttet og havde en Højde af indtil 5 Meter og 
en Gennemsnitshøjde af 3 Meter, og den hovedsagelig 12—14 
aarige Bevoksning frembød efter Løvspring i Maj 1901 Billedet 
af den største Frodighed, saaledes at enhver Iagttager af den 
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maatte anse det for ganske usandsynligt, at denne næsten 
fuldstændig sluttede, 3—5 m høje, meget kraftige og hidtil af 
Frost saa godt som uberørte Bøgeopvækst skulde kunne paavirkes 
af denne Fare i nogen væsentlig Grad. Alle Midler skulde ogsaa 
synes at have været sat i Bevægelse for at hindre Frostskade: 
den fuldkomne Kultur, hvori ingen Pletter med svag eller 
ufuldstændig Opvækst forefahdtes, den successive Bortfjernelse 
af Overstanderne med Bevarelse af en Bræmme bredkronede 
Træer langs Udkanterne, særlig langs med Engen, syntes at 
skulle sikre derimod. Men et ganske andet Billede viste sig 
efter Natten den 17. til 18. Maj 1901. 

Medens den nordvestlige højest liggende Del i Hovedsagen 
var forbleven uberørt af Frosten, saa havde den sydøstlige Del 
paa en ganske ejendommelig Maade lidt under Frostens Virk
ning; paa hele denne Flade i en Udstrækning af over 10 ha 
var det nys udsprungne Løv og de nydannede Skud af
svedne til en Højde af henimod 5 Meter, og kun enkelte særlig 
høje Træer stod endnu med grøn Topspids, medens alt ellers 
havde et Udseende, som om en Ild var gaaet hen over Be
voksningen; og hvor intensiv Frostens Virkning var, viste sig 
ikke alene ved, at den naaede saa højt op paa de unge Træer, 
men den gav sig ogsaa til Kende ved den Maade, paa hvilken 
Frosten var trængt ind i Bevoksningen, selv hvor denne var 
tættest, og havde fremkaldt et ejendommeligt Fænomen, idet 
de unge Træer fik et greneløst Udseende, fordi det tætte Blad
hang, som under normale Forhold skjuler Stammerne i en 
saadan tæt ung Bøgebevoksning, her var fjernet, thi hvad der 
før havde været fyldigt, frisk og grønt, hang nu som slappe, 
sorte, visne Skud, og man kunde derfor se ind mellem de en
kelte Stammer som i en Granbevoksning. 

I Sommerens Løb foregik vel en Udvikling af nye Blade, 
men Reproduktionen var kun svag, og efter Afslutning af 
Væksten i Sommeren 1901 bar den unge Bevoksning endnu 
bestandig det tydeligste Præg af Frostens Virkning, der gav sig 
til Kende ved de frosne Planters ejendommelige Udvikling, 
idet Aarsskuddet fra Aar 1900 sædvanlig var greneløst; kun i 
Spidsen fandtes et Knippe af de i Sommeren 1901 dannede 
Skud, som næsten altid var tynde og korte, og i visse Tilfælde 
var Reproduktionen saa svag, at der i Enden af Aarsskuddet 
fra Aar 1900 kun viste sig en Ansamling af Knopper, men 
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ingen Skud udviklede sig i Løbet af Sommeren 1901; dette ses 
Fig. 2, som er et Fotografi, der er taget i Foraaret 1902 af et 
Træ, der paa den angivne Maade er paavirket af Frosten, og 
dette Træ er senere fulgt i sin Udvikling i de efterfølgende 
Aar. Træets hele Højde var 313 cm, Skuddene fra 1900, 1899 
og 1898 var henholdsvis 73, 51 og 50 cm, men for Aar 1901 
fandtes kun en tæt Ansamling af mangfoldige Knopper, der 
paa Billedet ses som den mørke 
Klump i Aarsskuddets Spids. 

Regelen var dog, som om
talt, at der dannedes en Række 
svage Skud, der sædvanlig 
kunde naa indtil en Længde 
af 15—16 cm, medens Aars-
skuddet før 1901 i den af Fro
sten uberørte Del af Bevoks
ningen naaede en Længde af 
47 cm. Fig. 3, der ligeledes 
er Fotografi, taget i Foraaret 
1902, viser dette, men afgiver 
tillige et Eksempel paa en 
blandt de beskadigede. Bøge 
ualmindelig kraftig Udvikling, 
idet det længste af de i Aaret 
1901 dannede Skud naar op 
til 31 cm. Endelig fandtes 
spredt over den hele af Fro
sten hærgede Bevoksning i 
ringe Antal og ragende op over 
de paa den angivne Vis ab
normt udviklede Individer de 
Træer, hvis Top havde været uden for Frostens Rækkevidde 
eller af anden Aarsag ikke var ramte af Frosten. Det samme, 
der er sagt om Topskuddet, gjaldt ogsaa Grenene ned ad 
Stammen, saaledes at det nøgne, gennemsigtige Udseende, som 
karakteriserede Bevoksningen straks efter Frosten, ogsaa var til 
Stede ved Slutningen afVækstaaret 1901, idet de spæde Blade, 
som havde udviklet sig, ikke formaaede at dække Aabningerne 
mellem Stammerne. 

I Foraaret 1902 indtraf Løvspringet sent, og der indtraadte 

Fig. 2. Toppen af Træ Nr. V, foto
graferet i Foraar 1902. 



6 [6] 

voksningen som i den 

under dette ikke nogen forstyrrende Virkning ved Frost, der 
kom vel senere — den 11. Juni — en Frostnat, hvis Virkning 
imidlertid kun kunde spores i fugtige Lavninger og ikke greb 
egentlig forstyrrende ind i Bevoksningens Udvikling. I Løbet 
af Sommeren 1902 dækkede Stammerne sig igen med Løv, 
saaledes at det bladløse Udseende fortog sig, og Væksten var i 
sin Helhed god, saavel i den af Frosten uberørte Del af Be-

af Frosten medtagne Del, for saa 
vidt det gjaldt de Træer, hvis Top
spids havde undgaaet Frosten 1901; 
disse udviklede i Sommeren 1902 
kraftige Topskud af 31 cm Længde, 
men de Træer, hvor Topskuddet 
havde lidt ved den første Frost, 
holdt sig bestandig tilbage i Vækst, 
hvilket man ser ved at betragte 
Fig. 4, der er Fotografi af samme 
Træ som Fig. 2, men fotograferet 
i Foraar 1903. 

Ligeledes var Aaret 1903 i sin 
Helhed gunstigt, saaledes viste den 
af Frosten medtagne Del god Ud
vikling, men stedse paa samme 
Maade: at de Træer, hvis Top
spids havde været uskadt i 1901, 
voksede kraftigt, medens Bevoks
ningen i øvrigt var trykket i Væks
ten. Af det omhandlede Prøvetræ 
toges atter i Foraaret 1904 et Fo
tografi, der viser en efter Omstæn
dighederne god Udvikling, det 
længste Skud var 22 cm, se Fig. 5. 

Den af Frosten uberørte Del viste som sædvanlig udmærket 
Vækst og naaede en Højde af 6 Meter. 

I Foraaret 1904, den 19. til 20. Maj, optraadte atter Natte
frost, hvorved de lavere Dele af Forsøgsarealet led meget; al 
Opvækst i den sydlige Del af Afdeling 20 var saaledes med
taget af Frosten, men ogsaa Afd. 3 og 19 havde lidt noget, 
dog havde Skaden ikke tilnærmelsesvis den Udstrækning som 
i 1901 og viste sig sædvanlig kun langs Veje og Hugstlinier 

Fig. 3. Toppen af Træ Nr. III, 
fotograferet i Foraar 1902. 
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og ramte som Regel kun Sidegrene, ikke Topskuddene; dette gjaldt 
dog ikke Prøvetræet, her led ogsaa Topskuddet, saaledes som det 
ses paa det i Foraar 1905 tagne Fotografi, se Fig. 6. Trods den 
indtrufne Frost var Væksten i 1904 god saavel i den af Fro
sten 1901 ikke angrebne Del af Bevoksningen — der havde 
Topskud af 20—50 cm Længde — som i den frostlidte Del af 
Arealet, hvor de ofte omtalte Træer, der havde været uden for 
Rækkevidden af Frosten 1901, havde Topskud paa 30 til 60 cm. 

I Vækstaaret 1905 blev Forsøgsstykket forskaanet for Frost
skade; der indtraf i Tiden mellem 
den 9. og 12. Juni ganske vist nogen 
Nattefrost, men den var af ganske 
underordnet Betydning; Væksten i 
1905 var ret god, omend ikke fuld 
saa smuk som i det foregaaende 
Aar; saavel i den af Frosten 1901 
uberørte Del af Bevoksningen som i 
den øverste Etage i den frostlidte 
Del dannedes Aarsskud med en 
Længde af 20 til 45 cm. Udviklin
gen hos Prøvetræet har kun været 
svag, hvilket kunde ses paa et i For
aar 1906 taget Fotografi, der dog ikke 
lod sig reproducere. 

Naar man efter de 5 Aars Forløb, 
der er bestemte til denne Undersøgelse, 
betragter Bevoksningen, falder denne i 
to fra hinanden forskellige Dele, ad- F i g 4 T o p p e n af Træ Nr. V, 
skilte ved en ganske skarp Linie, som fotograferet i Foraar 1903. 
følger Grænsen mellem det af Frosten 
1901 uberørte Parti og det af denne Frost hjemsøgte Areal. Det 
første Stykke afgiver Billedet af en ung Bøgebevoksning i smuk 
og frodig Vækst, hvis Udvikling igennem hele dens Levetid er 
forløbet normalt; der findes som i enhver lignende Bevoksning 
betydelig Forskel paa de enkelte Træers Højde, men de for
skellige Højder gaar nogenlunde jævnt over i hinanden, og saa
vel de herskende Træer som de mere eller mindre undertrykte 
Individer har en forskellig Karakter fra den, der præger For-
søgsstykkets frostlidte Del; tvegede og sletformede Stammer 
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kan vel forekomme, men ikke i samme Udstrækning her som 
hist, Formen saavel hos de herskende som hos de undertrykte 
Individer er en anden. Thi gaar vi over til at betragte Bevoks
ningen i den af Frosten 1901 medtagne Del, da finder vi, at 
Træerne her falder i to Grupper: en øverste og nederste Etage 
har dannet sig, hvor Forskellen i Højde ofte kan være 2 Meter 
og derover. Den nederste Etage, som indeholder langt det 
talrigste Antal Individer, bestaar af de Træer, hvor Frosten 
1901 har berørt hele Træet, ogsaa Topspidsen. Disse Træer 
har som Regel vokset mærkværdig lidt siden Foraaret 1901, 

og de har sædvanlig endnu nogen
lunde samme Karakter, som er 
omtalt ved Beskrivelsen af Be
voksningens Udseende ved Efter-
aaret 1901, saaledes at der kun 
undtagelsesvis har udviklet sig et 
enkelt Skud, i de allerfleste Til- . 
fælde finder man en Samling af 
tynde, nogenlunde lige stærke 
Skud, som kun har forøget 
Træets Højde lidet. 

Det tager sig ud, som om Fro
sten 1901 har haft en Slags lam
mende Virkning paa disse Træers 
Vækst, der synes at foreligge [et 

Fig. 5. Toppen af Træ Nr. V, Fænomen beslægtet med det, der 
fotograferet i Foraar 1904. er omtalt af M. MÖBius i en Af

handling: »Die Erkältung der 
Pflanzen«1); MÖBIUS omtaler her den Beskadigelse af Planter 
eller Plantedele, som kan afstedkommes hos visse Planter, der 
selv om det kun er i ganske kort Tid — maaske kun et Mi
nut — har været udsatte for Kuldens Virkning, han nævner, 
som Eksempel, at Overgartneren ved den botaniske Have i 
Frankfurt havde meddelt ham, at man ved en Kuldegrad af 
-r- 5° C. ikke turde flytte en af de for Kulde virkningen føl
somme Planter over Gaden fra det ene Hus til det andet, uden 
at den var beviklet, og MÖBIUS beretter videre, at han, foran
lediget af denne Udtalelse, ved den omtalte Temperatur-f- 5° C. 
selv har anstillet Forsøg med at flytte en Plante af Begonia 

J) Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft 1907, S. 67. 



9 

metallica, som stod i Drivhus, og bære den ud i det Fri i et 
til to Minutter og derefter igen hensætte den i Drivhuset, hvor
ved han opnaaede, at der samme Dag viste sig brune Pletter 
paa tre af Plantens Blade, og at disse senere gik til Grunde. 
Og i samme Retning gaar en Udtalelse af EMEIS, der omtaler1), 
at Frugtgartnere har gjort den Erfaring, at de Frugtgrene, som 
skal beskæres (Edelreiser), ikke 
maa tages paa med bar Haand i 
Frostperioder, fordi det varme 
Tryk af Fingrene vil fremkalde 
et sort eller fordærvet Sted. Jeg 
anfører disse Ting til Oplysning 
om, hvor fintmærkende Planter 
kan være over for Frostens Paa-
virkning; men tillige vil jeg 
nævne, at Professor W. JOHANN

SEN har meddelt mig, at han ken
der et Forhold, der i nogen 
Maade svarer til det, jeg har 
omtalt hos de frosne Bøge, idet 
han har set, at Planter, hvis større 
Knopper har lidt Skade og er 
gaaet til Grunde, naar man har 
behandlet Planterne med Æter, 
af de sovende Knopper ofte ud
vikler en Mængde spinkle, svage 
Skud, hvoraf ikke noget enkelt 
har særlig Kraft. 

Billederne 2, 4, 5, 6 viser F ig . 6. Toppen af Træ Nr. V, 
smukt denne Lammelse, som fotograferet i Foraar 1905. 
Frosten synes at have fremkaldt; 
medens Træet i Sommeren 1900 har udviklet et saa mægtigt 
Aarsskud, har det i de efterfølgende 5 Aar kun udviklet en 
Samling svage, korte Skud, og Træet, der, hvis det ikke var 
rammet af Frosten, maaske var blevet et herskende Træ, vilde 
nu ufejlbarlig være bukket under i Kampen med Naboerne, 
hvis man ikke kunstig havde understøttet det ved at fjerne 
Top og Grene hos de omgivende Træer. Jeg tilføjer i øvrigt 

J) Allgemeine Forst- und Jagdzeitung Januar 1907, S. 3. 
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endnu et Billede af samme Træ, Fig. 7, taget i Foraaret 1908, 
der viser, at det i Sommeren 1907 har udviklet et enkelt Skud 
forholdsvis stærkt, men dog har det i Vækstaarene 1901 til 
1907 — begge incl., altsaa 7 Aar — kun vokset 102 cm, medens 
Aarsskuddet for Aar 1900 er 73 cm. 

Det synes imidlertid at 
give en væsentlig Forskel 
paa den Indflydelse, Frosten 
har, om selve Topskuddet 
er gaaet til Grunde, eller 
dette har været uberørt og 
kun Sidegrenene mærkede af 
Frosten. Naar Topskuddet 
er beskadiget, mener jeg at 
have iagttaget, al Træets 
iboende Egenskab til at blive 
herskende Bestanddel af Be
voksningen forrykkes, jeg 
mener, at en stor Andel af 
de Træer, der nu hører til 
den nederste Etage, hvis de 
ikke var rammede af Fro
sten i Topskuddet, vilde have 
været herskende Træer, og 
jeg mener, at dette viser sig, 
naar vi betragter den øverste 
Etage. De Individer, der til
hører denne, er lige saa 
kraftige, lige saa høje som 
de herskende i Arealets frost
frie Del, Fig. 8, men de fore
kommer i et langt mindre 
Antal; paa det Tidspunkt, da 
Frosten 1901 indtraf, har der 

været en stor Mængde lige saa udpræget herskende Træer, 
hvis Topskud imidlertid har lidt Skade, og derfor har de nu 
maattet træde ned til den nederste Etage; de, som nu staar 
tilbage og danner en Slags Overskov over den nederste Etage, 
bestaar af saadanne, hvis Topskud er skaanet ved Frosten, 
og at det er skaanet, kan vel oftest hidrøre fra, at de har 
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Fig. 7. Toppen af Træ Nr. V, fotogra
feret i Foraar 1908. (A. HOLTEN). 
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været saa særlig høje, at deres Top har naaet op over det 
Niveau, hvortil Frosten naaede, men det kan maaske ogsaa 
hidrøre fra, at nogle af disse Træer har været Individer med 
iboende Tilbøjelighed til ejendommelig sent Udspring. Fig. 9 
viser Udseendet af den Bevoksningsdel, der har lidt under 
Frostens Virkninger, og paa Fig. 10 ser man et enkelt Træ 
af den øverste Etage hævende sig over den nederste Etages Træer. 

\i 

øusmm/* ' Afe tfSSk: r d ^ vAa&i 
KW •sS 

i#*t „ rift^ /'•i-fe' i .^' '^^"^^ 

Fig. 8. Den frostfrie Del af Bevoksningen. A. HOLTEN fot. Foraar 1908. 

Endnu er der en Ejendommelighed til Stede i den af Fro
sten medtagne Del af Bevoksningen, idet man her i særlig 
Grad finder det Fænomen fremtrædende, som jeg har kaldet 
krøllet Vækst. I Botanisk Tidsskrift 27. Bind S. 287 har jeg 
omtalt, at det antyder den gode Vækst hos Bøgen, at Skuddene 
er slanke, danner en næsten lige Linie, saaledes at den Vin
kel, der dannes af de mellem Knopperne liggende Stykker, 
nærmer sig 180°, medens det modsatte, at Vinkelen mellem de 
paa begge Sider af en Knop liggende Stykker er forholdsvis 
lille, at Skuddet i sin Helhed har et krøllet Udseende — en 
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tænkt Linie trukket igennem dets Midte vilde ikke ligge i 
samme Plan, men danner en Slags proptrækkeragtig Figur — 
antyder daarlig Vækst. Den slanke Vækst findes paa de for 
Bøgen særlig gunstige Lokaliteter — jeg har set den stærkt 
udtalt paa Langeland og Stenderup — og jeg tror, at man vil 
finde slank Vækst, hvor Forholdene — maaske især de kli
matiske — tiltaler Bøgen, saaledes i det hele mest ved vore 
sydlige Kyster. Den mere eller mindre udpræget krøllede 
Vækst tror jeg derimod følger Bøgen, hvor Terrainforhold, 
Jordbund, Klima, byder denne fintmærkende Træart vanskelige 
Vilkaar, og saaledes finder man paa Bregentved overalt krøllet 
Vækst, men ikke alle Steder i samme Grad udpræget, og uden 
at jeg tør føre Tilstedeværelse af krøllet Vækst sammen med 
Frostfænomenet, saa er det dog vistnok saaledes, at i de Dele 
af Bevoksningerne, hvor Nattefrost har hærget, fremtræder den 
krøllede Vækst særlig stærkt. 

Og delte gælder ogsaa Forsøgsstykket; det er langt fra, at 
man i dettes frostfri Del skulde træffe Skud med virkelig slank 
Vækst — saaledes som den ses paa Fig. 11, der viser nogle 
Bøgeskud fra Langeland — men de udviser dog ikke saa ejen
dommeligt krøllet Vækst som den, der findes i den af Frosten 
medtagne Del af Bevoksningen; sammenlignet med disse er 
Væksten relativ slank. 

. De omtalte Forhold er belyste i det vedføjede Billede 
Fig. 12 a-b, der er Fotografi taget i Foraar 1908. Man ser 
her Side om Side en afbrudt Top af et udpræget herskende 
Træ i Bevoksningens frostfri Del og en ligeledes afbrudt Top 
af et Træ tilhørende den øverste Etage i den Del af Bevoks
ningen, der har været angrebet af Frosten. Vi ser, hvor gre
net og uregelmæssigt formet det sidste er i Sammenligning med 
det første, og hvor stærkt det er besat med Smaagrene, og til
lige ses, at det omhandlede Forhold: krøllet Vækst, er ganske 
anderledes iøjnefaldende end hos Toppen af Træet fra den 
frostfrie Del, Fig. 12 a. Vi ser dernæst, Fig. 13 a-b, Toppen af 
et undertrykt Træ fra den frostfri Del ved Siden af en Top, 
der er taget af den underste Etage i Prøvestykkets frostlidte 
Parti. Det er her ikke afgjort, at Træet Fig. 13 b vilde være 
blevet undertrykt, hvis det ikke havde lidt af Frost, det er for 
saa vidt ikke sagt, at det fra Begyndelsen af har henhørt til 
samme Klasse som Fig. 12 a, der er et Individ, som paa 
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Fig. 9. Den Del af Bevoksningen, som h a r taget Skade ved Nattefrost. 
A. HOLTEN fot. Foraar 1908. 



Fig. 10. Et enkelt Træ af den øverste Etage, i den af Frosten hjemsøgte 
Del af Bevoksningen, som særlig tydeligt hæver sig over den underste Etage. 

A. HOLTEN fot. Foraar 1908. 
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Forhaand var bestemt til at vige i Kampen. Vi ser hos Fig. 
13 b det omtalte Forhold, at efter Frosten 1901 har det kun 
udviklet sig lidt i Højde, medens der er dannet en Mangfol
dighed af Smaagrene, ligesom vi ser den stærkt udtalte krøl
lede Vækst. 

Saaledes falder Bevoksningen i to Dele, hvoraf den ene 
— det frostfrie Areal — er meget stammerig, medens det frost-

Fig. 11. Ranke Topskud af langelandske Bøge. 
A. HOLTEN fot. Foraar 1908. 

lidte Parti nærmest maa siges at være fattigt paa Stammer for 
saa vidt det angaar de herskende Træer; dette gælder dog ikke 
Bevoksningen syd for Vejen, hvor Kulturen er anlagt 1888; 
her findes de gennemgaaende i større Antal, — hvilket vistnok 
maa søge sin Forklaring i, at denne Del af Bevoksningen paa 
Grund af det lille Forspring i Alder har været højere, da Fro
sten 1901 indtraf, har indeholdt flere Træer, der ragede op 
over det Niveau, hvortil den naaede —, men i Kulturen fra 
1890 og 1896 er det meget iøjnefaldende, i hvor sparsomt Antal 
Træerne i øverste Etage forekommer; gruppevis kan de vel 

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 8, Jul i 1908. 2 
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staa tættere, men i mange Tilfælde findes de i en indbyrdes 
Afstand af 3 Meter eller mere. Ligesom deres Antal er langt 
mindre end Antallet af de herskende Stammer i Arealets frost
frie Del, adskiller de sig ogsaa fra disse derved, at de meget 
ofte har dannet brede og stærkt forgrenede Kroner, i mange 

Fig. 12. Topskud af herskende Bøge fra Grevindeskoven, a er taget i den 
uskadte Del af Bevoksningen, b i den Del, der har lidt af Nattefrost. 

A. HOLTEN fot. Foraar 1908. 

Tilfælde tvegede eller paa anden Maade uregelmæssigt formede 
og næsten altid stærkt besatte med Smaagrene, i sin Helhed 
prægede af den frie Stilling, som Træets Krone har indtaget. 

Den foretagne Undersøgelse giver formentlig en Antyd
ning af, at paa det givne Voksested vil en af Frost i lignende 
Grad rammet Bøgebevoksning blive af en helt anden Natur end 
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en saadan, der har været forskaanet for denne Fare, thi i 
Hovedsagen vil det paa den af Frosten 1901 medtagne Del af 
Forsøgsstykket blive de Træer, jeg med Rette kalder Over
standerne, der vil komme til at danne den fremtidige Bevoks
ning, og disse Træers ringe Antal, den store indbyrdes Afstand 
vil faa Indflydelse paa deres Form og Bygning, hvilket allerede 
paa nærværende Tidspunkt giver sig til Kende ved de omtalte 
brede, tvegede, stærkt grenede Kroner; man kunde imidlertid 
indvende, at dette maaske senere kunde rette sig, men jeg 

Fig. 13. Top af undertrykte Bøge, a fra den uskadte Del af Bevoksningen, 
b fra den Del, der er beskadiget ved Frost. A. HOLTEN fot. Foraar 1908. 

mener, at man ligeledes faar et Fingerpeg i denne Retning ved 
Betragtning af de ældre Bevoksninger. Thi det er karakteri
stisk for Bregentveds ældre Bøgebevoksninger, at medens man 
hvor Terrainet hæver sig — det naar sjældent 30 Meter, men 
altsaa hvor man kommer op til dette relativt højere Niveau — 
træffer, om ikke udmærkede, saa dog ganske god Bøge
skov med til Dels slanke, retvoksne Stammer og en Højde 
indtil 28 Meter samt Træmasser indtil 450 m3 pr. ha, saa ser 
man paa det lave, flade Terrain, hvor Højden over Havet gaar 
ned under 20 Meter, som Regel Bøgen i den allertarveligste 
Vækst, lave bredkronede Træer, ofte tvegede eller flerstam-

2* 
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mede og daarligt formede er her det sædvanlige, og Træmassen 
pr. Hektare synker ned til det halve af hvad der staar paa det 
højere Terrain. Naar vi dermed sammenholder, hvad vi har 
set ved Undersøgelsen af Forsøgsstykket, kan det ikke undgaa 
Opmærksomheden, at den af Frosten medtagne Del har Be
tingelser for at udvikle sig til en saadan tarvelig Bevoksning, 
medens det næppe er Tvivl underkastet, at Forsøgsstykkets 
nordlige Parti vil bringe os en saa god Bøgebevoksning, som 
man overhovedet kan frembringe paa Bregentved, og meget 
taler for, at den iøjnefaldende Forskel mellem Bøgemassen paa 
det højere Terrain og det lavere for en ikke ringe Del skyldes 
Frostens Virkning. 

Ved omhyggelige Udhugninger, der allerede nu er paa
begyndte, kan man maaske noget raade Bod paa Vanskelig
heden, og paa de Steder, hvor den øverste Etage er nogen
lunde stammerig, viser der sig Tegn til en bedre Tilstand; 
men selv om det virkelig skulde vise sig, at Partier af den af 
Frosten 1901 angrebne Bevoksning vil blive til nogenlunde god 
Skov, saa maa det derved erindres, hvor meget der ved Kultur
anlægget og Kulturens Pleje er sat ind paa at frembringe en 
fuldkommen Bevoksning — den udførlige Fremstilling af de 
Midler, der i saa Henseende er bragt i Anvendelse, vil godt
gøre det — havde man gaaet mere let til Værks, vilde sikkert 
Frostens Virkning have efterladt endnu dybere Spor. 

»I den levende Natur er et Fænomen yderst sjældent en 
simpel Følge af en enkelt Aarsag. Aarsager og Virkninger 
kæde sig til hverandre i en saa hastig og broget varieret 
Rækkefølge, at den menneskelige Forskning, selv med det rige
ste Materiale, maa lade sig nøje med i Fænomenernes forvir
rede Mangfoldighed at paavise Forbindelserne mellem enkelte 
af de mægtigste Aarsager og deres Virkninger.« Denne Udta
lelse af P. E. MÜLLER, der forekommer i hans Studier over Skov
jord1) , finder Anvendelse, naar jeg vil forsøge paa at finde 
Aarsagen til, at Nattefrosten paa saa ejendommelig Vis har 
rammet den beskrevne unge Bøgebevoksning, og vil forsøge at 

*) Tidsskrift for Skovbrug Bd. III, S. 99. 
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finde Vink om, hvor vidt og hvorledes Skaden havde kunnet 
været undgaaet eller i hvert Fald begrænset. Den foretagne 
Undersøgelse tillader at drage nogle Slutninger paa disse Om-
raader, dens Resultater afgiver et af de mange Eksempler, som 
jeg i min Gerning mener at have set, paa, hvorledes det man 
kalder, at Skovbrugeren rammes af Uheld, ved nærmere Be
tragtning viser sig at være Følgerne af begaaede Fejl. 

Man burde saaledes her maaske have taget større Hensyn 
til Terrainet, dette burde vistnok have betinget en anden Ind
deling end den, der ses S. 2, og derpaa støttet anden Behand
ling; thi vel er det kun smaa Terrainstigninger, hvorom der 
her er Tale, men som E. WARMING i »Plantesamfund«1) ud
taler, »ofte fremkalder tilsyneladende yderst smaa Forandringer 
i Livsvilkaar mærkværdig store Forandringer i Vegetationen; 
»Grundvandstandens Hævninger eller Sænkninger bør ikke vur
deres i Fod, men i Tommer««, og dette sidste gælder særlig 
paa det lave, flade Terrain, her mærkes selv svage Stigninger 
og Sænkninger, og i Forsøgsstykket kunde det mulig have 
været af Betydning, om det noget højere Terrain var blevet 
udskilt fra det noget lavere som særlige Afdelinger; man skulde 
da tillige have holdt sig tilbage i Retning af — uden særlige 
Foranstaltninger — at bringe Bøgen ind paa de lavere Afde
linger, hvor Faren for Frost kunde forudses, man skulde ikke 
med Bøg have gaaet saa langt ud til Grænsen af hvad denne 
for Frostens Virkninger saa følsomme Træart taaler at udsættes 
for. Maalet bør snarere være at udsondre de Arealer, hvor 
man kan have Grund til at vente, at Bøgeopvæksten ved ind
trædende Frost kan gaa fri for Angreb af omfattende Natur, 
fra saadanne, hvor der kan være Anledniug til at vente, at 
dette Naturonde vil vise sig under sin farligste Form og her 
enten anvende Bøg under en Forkultur af Birk eller helt gaa 
bort fra Bøg og, selv om Forholdene i øvrigt maatte tiltale 
denne, vælge en anden Træart, saaledes i Forsøgsstykket have 
kultiveret Eg i Stedet for Bøg i de lave Afdelinger, hvorved 
man sandsynligvis havde begrænset Ondet. 

Og at dette ikke blot er en Hypotese, synes at fremgaa 
af, at noget saadant virkelig med Held er gennemført paa den 

x) EUG. WARMING: Plantesamfund, Grundtræk af den økologiske Plante
geografi, 1895, S. 300. 
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anden Side af Engen, som begrænser Forsøgsarealet; her stø
der en med Bøg kultiveret Afdeling op til en nogle Aar yngre 
Egekultur, og medens Bøgeopvæksten har lidt i samme Grad 
som de haardest medtagne Dele af Forsøgsstykket, har Ege-
kulturen været ganske uberørt af Frosten 1901; senere har den 
vel været stærkt medtaget af den farlige Frost i Slutningen af 
Maj 1907, men i Løbet af Sommeren er Frostens Følger gan
ske forvundne. 

Paa lignende Maade kunde man ved en Forkultur af Birk 
maaske have begrænset Frostskaden. H. C. ULRICH har i sin 
Tid foreslaaet, at de til Bøgekultur bestemte Arealer skulde 
inddeles i tre Zoner efter den Grad, i hvilken de var udsatte 
for Nattefrost: de, der ikke var meget udsatte; de mere, 
men dog ikke stærkt udsatte; Dale, Mosekanter og lignende 
Steder, hvor man sikkert kan vente Nattefrost. Paa den første 
Lokalitet kan man kultivere Bøg uden Skærm; paa den anden 
er Lærk en god Forkultur for Bøg eller Ædelgran til Beskyt
telse mod Frost; paa den sidste derimod kan kun Birken an
vendes som Forkultur1) . Det er meddelt mig af P. E. MÜLLER, 

at man i Nordsjælland har indøvet sig paa at skønne den sæd
vanlige Nattefrostkurve i Terrainet, og under denne anvender 
man Birk forud for eller samtidig med Indbringelsen af Bø
gene, saaledes, at naar de sidste Overstandere falder, staar hele 
Bøgeopvæksten under en Skærm af Birk. Flere Steder er dette 
gjort ganske fortrinligt, først og bedst af H. C. ULRICH, og 
Midlet er som Begel sikkert, kun for de meget slemme Natte-
froste, som indtræder en Gang imellem, har det vist sig util
strækkeligt — men nogen Virkning har det dog — og for alle 
næsten aarlig indtrædende mindre Nattefroste er det ufejl
barligt. 

Endelig kunde det mulig i vort givne Forsøgsareal paa 
Bregentved have formindsket den beskrevne Frostødelæggelse, 
hvis man var gaaet langsommere frem med Benyttelsen. Hvor 
P. E. MÜLLER giver os sin uovertræffelige Fremstilling2) af den 
omfattende Forstyrrelse, der foregaar i Lokaliteten ved vore 

*) Tidsskrift for Skovvæsen 1894 A, Side 181. Jfr. H. BOJESEN: H. C. 
ULRICHS Bøgekulturer (Det forstlige Forsøgsvæsen I). 

2) Tidsskrift for Skovbrug, Bd. III, S. 119. 



[231 23 

sædvanlige aabne Besaaningshugster, taler han ogsaa om, at 
den lune, beskyttede, friske Bund udsættes for Vinden og Natte
frost, og advarer imod at aabne Skoven for stærkt og paa for 
store Strækninger ad Gangen; men netop imod denne Advarsel 
har man forset sig under Behandlingen af Forsøgsstykket; det 
har været farligt paa dette Sted at blotte et saa stort sammen
hængende Areal, en hel Skovside; paa et for Frost saa udsat 
Terrain maa man paa særegen Maade gaa forsigtigt til Værks, 
tage fine Hensyn, betænke at enhver Indgriben paa et enkelt 
Punkt vil mærkes i den hele Bygning, saaledes at en given 
Afdelings Benyttelse vanskelig kan foregaa uden at udøve Ind
flydelse paa Omgivelserne, og jo mere vi nærmer os til store, 
sammenhængende Kulturflader, jo vanskeligere Vilkaar byder 
vi vore Bøgeforyngelser. 

Her gælder Regler, som ikke kan generaliseres; de store, 
udstrakte Kulturflader betyder vistnok ikke det samme paa de 
for Bøgen særlig gunstige Voksesteder, jeg har saaledes paa 
Langeland, hvor man maaske finder de for Bøgen allerlykke
ligste Betingelser, og hvor især Nattefrost saa :godt som ikke 
kendes, set store Foryngelsesarealer til alle Sider ubeskyttede 
med tilsyneladende sparsom Opvækst i Løbet af faa Aar for
andres til den frodigste Bevoksning; men blot den Omstændig
hed, at Terrainet er højt med let Afløb for Vandet giver selv 
med barskere klimatiske Forhold bedre Betingelser for Bøgens 
Foryngelse, hvilket ses paa Nordsjællands for Frost saa stærkt 
udsatte, men højtliggende Terrain, hvor det ikke menes, at 
man kan spore nogen Forøgelse af Frostskaden paa Grund af 
Kulturfladernes større Udstrækning. 

Anderledes stiller det sig derimod for den lave, flade Egn, 
hvortil Bregentved hører; der mener jeg at have set Beviser 
for, at saa længe de enkelte Foryngelsesflader er forholdsvis 
smaa og ligger omgivne af gamle Bevoksninger, har Faren for 
Frost været mindre, men hvor man har udvidet Kulturfladerne, 
indtræder først de vidtrækkende Frostødelæggelser. Jeg har 
saaledes i de første 10 Aar af min Virksomhed paa Bregentved 
ikke kendt til Frostskade i Bøg af nævneværdig Betydning, 
skønt der i denne Periode gentagne Gange indtraf Frost — saa
ledes den bekendte Nattefrost den 5.—6. Juni 1891 og ligeledes 
en udbredt Nattefrost i Foraaret 1894 —, først 1896 indtraf en 
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Frost af større Virkning, som dog var forsvindende i Sammen
ligning med Virkningen af Frosten 1901. Jeg tror, at denne 
Frostskadens Omsiggriben staar i nogen Sammenhæng med 
Foryngelsesarealernes forøgede Omfang; thi Distriktet bar ved 
min Tiltrædelse ganske overvejende ældre Bevoksninger af Bøg 
blandet med Eg og andre Løvtræer; der fandtes den Gang en 
Træmasse af gennemsnitlig 200 m 3 pr. ha, og ved en fornyet 
Taksation, der er udført i det forløbne Aar (1907), viser det 
sig, at Distriktets samlede Træmasse efter 20 Aars Forløb er 
omtrent uforandret, men anderledes fordelt, idet nu mange af 
de slettest bevoksede Afdelinger i de lave, fugtige Dele af Sko
vene er benyttede og foryngede; derved er netop lidt efter lidt 
fremkommet større samlede Foryngelsesarealer, og næsten 
ganske i samme Forhold har Frostskaden grebet om sig. Her
hen hører Forsøgsstykket; men ved i Løbet af en halv Snes 
Aar at aabne en saa stor samlet Strækning mener jeg, at man 
for en Del har givet nogle af Aarsagerne til den omfattende 
Frostødelæggelse, og jeg bygger min Antagelse paa, at flere Af
delinger i samme Alder som Forsøgsarealet forblev næsten 
uberørte af Frosten 1901, og at dette stedse var saadanne, der 
kun omfattede Arealer paa 3 til 6 ha, medens paa den anden 
Side flere andre Bøgeforyngelser som Regel ikke med saa 
lavt og fugtigt Terrain som det, der fandtes i Forsøgsstyk
ket, men hvor Arealet naaede op til lignende Størrelse, var 
angrebne paa tilnærmelsesvis samme Maade. 

Anvendelse af de nævnte Midler i Forening: større Hensyn
tagen til Terrainforhold og Benyttelse af Eg eller Forkultur i 
de lavere Afdelinger samt Foryngelsens Udstrækning over et 
længere Tidsrum, vilde maaske endda ikke have slaaet til for 
helt at undgaa, at man i Forsøgsstykket havde mærket Virk
ningerne af Frosten 1901, men dens Virkning vilde dog vist
nok have været begrænset i væsentlig Grad. 

I samme Retning som disse Betragtninger gaa Udtalelser 
af P. FREY. I en Afhandling: »Der Widerstreit zwischen den 
Lehren des Waldbaues und der Bodenreinertragslehre« frem
hæver han saaledes1): »Vom waldbaulichen Gesichtspunkt sind 
tunlichst hohe Umtriebe stets schon deshalb zu empfehlen, 
weil mit der Höhe des Umtriebs sich nicht nur die jährliche 

') Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 1907, Septemberheft, S. 590. 
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Kulturfläche, sondern auch — im Verhältnis zur Gesamtfläche — 
die Grösse der mit jüngeren Holzbeständen bestockten Wald
fläche verringert, und damit allgemein die Gefahren sich ver
ringern, die mit dem Vorhandensein eines verhältnismässig 
grossen Vorrats an j ü n g e r e n Holzbeständen stets verbunden 
sind, da letztere der völligen Zerstörung durch Feuer, Insekten, 
Frost etc. in weit höherem Grade als ältere Bestände ausgesetzt 
sind,«. Her peges paa det samme som jeg har omtalt, her tales 
om, at Faren for Frost er i samme Forhold ringere som den aar-
lige Kulturflade og Størrelsen af de unge Bevoksningers Areal 
i Forhold til Totalarealet er mindre. Og det har derved sin 
Interesse at lægge Mærke til, at den nævnte Udtalelse af FREY 
er fremkommet i Septbr. 1907, medens lignende Udtalelser fra 
min Side er fremsatte i Forstlig Diskussionsforening 1904 og i 
Botanisk Forening 1906, saaledes at de to i samme Retning 
gaaende Udtalelser er fremkomne uafhængig af hinanden. 

Idet jeg gaar over til at omtale de paa Giesegaard anstil
lede Iagttagelser, maa det bemærkes, at Virkningen af Frosten 
den 17.—18. Maj 1901 næppe har været af en saa voldsom 
Natur som paa Bregentved; paa Grund af det højere Terrain 
har Bøgebevoksningerne lidt mindre, men dog har Skaden 
ogsaa her været betydelig. 

Til Undersøgelse af Frostens Virkning valgtes Afdeling 1 i 
Østervang, en c. 50 ha stor, isoleret Skov. Afdelingen stræk
ker sig over hele Skovens Nordside og grænser mod Syd til 
en sluttet 150aarig Bøgebevoksning, men i øvrigt til aaben 
Mark. 

Terrainet er fladt eller svagt bølgeformet med en ringe 
Hældning fra Syd til Nord. 

Inden Kulturens Udførelse var Afdelingen bevokset med 
100—150aarig Bøg i mangelfuld Slutning med indblandet Eg 
og Ask; pletvis forekom Opvækst af Bøg og i fugtige Lavnin
ger af Ask; der fandtes en Træmasse af 230—280 m3 pr. ha. 

Jordbunden var i den sydlige Del af Afdelingen mulddæk
ket, i Afdelingens nordlige Del ofte muldblottet og fast; en
kelte Steder forekom Mor. Overgrunden er 25—40 cm dyb, 
Undergrunden bestaar af leret Sand eller sandblandet Ler. 
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I Aaret 1886 stilledes Afdelingen til Foryngelse, men ved 
Besaaningshugsten borttoges paa Grund af den ufuldkomne 
Slutning kun en ringe Del af Træmassen. Jordbundens Be
handling foretoges i Efteraaret 1886 førend Besaaningshugsten 
og udførtes med HOLTENS Tretandsharve. Udfaldet af den gen
nemførte Foryngelse var ikke fuldt tilfredsstillende, paa visse 
Dele af Arealet fandtes vel en Del Opvækst, men hvor Jord
bunden havde været morklædt, var Opvæksten utilstrækkelig. 
I Efteraaret 1888 blev derfor Kulluren efterbedret dels ved 
Plantning af Bøgefrøbedsplanter i hakkede Huller, dels benyt
tede man det rigelige Oldenfald og nedhakkede under Plant
ningen det faldne Frø; derved opnaaede man, at i Foraarel 
1889 hele Arealet kom til at bære en rigelig Opvækst af Bøg, 
der i Aarene 1890—1899 yderligere suppleredes ved nogen 
Efterbedring med andre Træarter: Lærk, Ahorn, Ask, Fyr. 
Overstanderne borttoges efterhaanden med megen Forsigtighed 
i de efterfølgende Aar og var i Hovedsagen fjernede paa det 
Tidspunkt, da Frosten 1901 indtraadte. 

Den unge Bevoksnings Udvikling var noget forskellig fra 
hvad vi forefandt paa Bregentved, den var i sin Helhed min
dre ensartet, men det højere Terrain, den rigere Jordbund 
havde dog bevirket, at Væksten paa Giesegaard mange Steder 
var smukkere, og skønt den unge Bevoksning havde lidt meget 
ved Frosten 1896, var den dog i Foraaret 1901 i Hovedsagen 
sluttet og i særdeles frodig Vækst, saaledes at man kunde finde 
Højder paa 6 Meter. 

Frosten den 17.—18. Maj 1901 paavirkede, ligesom Til
fældet var paa Bregentved, kun en Del af Bevoksningen; me
dens denne mod Syd var temmelig uberørt, var Jdens nordlige 
Parti mærket af Frosten i lignende Udstrækning som paa Bre
gentved og dens Udseende svarede til, hvad vi der har omtalt. 
Men Reproduktionen i Løbet af Sommeren 1901 var stærkere, 
de dannede Aarsskud havde større Længde, de udførte Maa-
linger viste saaledes, at de af Frosten angrebne Træer havde 
Aarsskud for 1901 af 19—20 cm — medens det vil erindres, at 
de paa Bregentved kun havde en Længde af 15—16 cm. — 
Aarsskuddene i den af Frosten uberørte Del af Bevoksningen 
havde en Længde af 56 cm. 

Den samme kraftige Udvikling gentog sig i Sommeren 
1902, hvor Bevoksningen ikke rammedes kendeligt af Frosten 
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den 11. Jun i ; Væksten var i sin Helhed god, dog vedblev der 
at bestaa stor Forskel paa den Del af den unge Bevoksning, 
der havde været angrebet af Frosten 1901, og den Del der 
havde været unddraget for dens Virkning. 

I Vækstaaret 1903 var ligeledes Udviklingen kraftig, og 
det samme gælder 1904, hvor Forsøgsstykket paa Giesegaard i 
sin Helhed blev mindre stærkt berørt af den i dette Aar den 
19.—20. Maj indtraadte Frost end Forsøgsarealet paa Bregent
ved, og man kunde ikke som paa sidstnævnte Sted saa tyde
ligt skelne mellem det af Frosten 1901 angrebne Parti og den 
frostfri Del af Bevoksningen, og dette blev end mindre Til
fældet efter Udløbet af 1905, hvor Følgerne af Forsommerens 
Frost kun saas pletvis, og hvor i øvrigt Væksten var sær
deles god. 

Naar man efter den öaarige Periodes, Udløb betragter For
søgsstykket paa Giesegaard, finder man en Gentagelse af de 
samme Fænomener, som er beskrevne paa Bregentved, med 
den Forskel, at den frostlidte Del ikke med samme Tydelighed 
adskiller sig fra det frostfri Parti, man kan snarere sige, at 
der over hele Afdelingen — omend mest i det nordlige Parti — 
findes Grupper, der er mærkede af Frosten, og andre hvor 
dette ikke er Tilfældet; men inden for de første træffer man 
lige saa udpræget som paa Bregentved de to Etager, den samme 
Form hos de Træer, der tilhører den øverste Etage, de er som 
oftest paa samme Maade tvegede og bredkronede, og i de frost-
lidte Partier saavel i den øverste Etage som i den nederste 
findes »krøllet Vækst« særlig tydelig udtalt. 

Den ovenfor givne Fremstilling fremtræder i Overensstem
melse med Tilsynskommissionens Bestemmelse nu; men Kom
missionen har tillige overdraget mig vedblivende at følge de to 
iagttagne Bevoksninger, og jeg skal da i Løbet af nogle Aar 
komme tilbage til dette Spørgsmaal og gøre Rede for de ud
valgte Forsøgsobjekters videre Udvikling, hvor det vil have 
Interesse at lægge Mærke til Udhugningens Virkning, hvor 
vidt man ved Hjælp af omhyggelig Udhugning vil være i 
Stand til at udslette Sporene af den skæbnesvangre Frost
nat eller om disse vil præge Bevoksningerne gennem hele 
deres Liv. 

I saa Henseende er der en Del, som tyder paa, at de to 
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Forsøgsobjekter vil forholde sig forskelligt, saaledes at det 
paa Bregentved vil beholde Præget af Frostens Virkning paa 
anden Vis end Forsøgsstykket paa Giesegaard. 

Det har været forbundet med megen Vanskelighed at 
frembringe de Afhandlingen ledsagende Illustrationer, og jeg 
har gennem flere Aar af en Fotograf ladet tage Fotografier, 
men meget ofte uden at Billederne blev brugbare; det er først 
lykkedes mig at frembringe Billeder, der er saa smukke, som 
det ved Fotografering er muligt, ved Forstassistent HOLTENS Bi
stand; thi Hr. HOLTEN formaar med udmærket Dygtighed og 
fin Forstaaelse af Skovnaturen at fremkalde Bevoksningsbille-
der, og han har ved nærværende Arbejde saavel som ved 
Fotografering af Billederne til Afhandlingen om Egeudhugning 
ydet mig en Bistand, uden hvilken jeg næppe havde kunnet 
give det oplysende Billedstof, og for hvilken jeg herved maa 
bringe ham min Tak. 


