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FORSØGSVÆSENETS 

ORDNING OG LEDELSE. 

P e r s o n e l l e F o r h o l d . Ved Lodtrækning i Foraaret 1908 
blev det bestemt, at Skovrider V. FABRICIUS skulde afgaa som Med
lem af Tilsynskommissionen, og under 19. Juni s. A. blev han af 
Landbrugsministeriet atter beskikket til Medlem af Kommissionen. 

Under 4. Marts 1909 fritog Landbrugsministeriet Overførster, 
Dr. phil. P. E. MÜLLER for Hvervet som Medlem af Tilsynskom
missionen og Formand for denne. Under s. D. anmodede Ministe
riet Professor A. OPPERMANN om indtil videre at fungere som Kom
missionens Formand. Efter at Forsøgsvæsenets Organisation under 
24. Januar 1910 var omordnet, saaledes som nedenfor fremstillet, 
blev Professor A. OPPERMANN under 4. Februar 1910 beskikket til 
Forstander. 

Under 13. Juli 1909 beskikkede Landbrugsministeriet Skovrider 
P. A. A. KOFOED, som Repræsentant for Statsskovbruget, til Medlem 
af Tilsynskommissionen. 

Skovrider F . I. ANDERSEN, der havde haft Sæde i Tilsynskom
missionen siden dens Oprettelse 1901, afgik i Foraaret 1910 efter 
Tur som Medlem af Forsøgskommissionen, og da han ikke ønskede 
at beskikkes paany, har Landbrugsministeriet under 28. Maj 1910, 
efter Forslag af Fællesbestyrelsen for »Dansk Skovforening«, beskik
ket Skovrider E. MOLDENHAWER til Medlem af Kommissionen fra 
1. Juli s. A. at regne. 

R e g n s k a b . I de 4 Finansaar 1907/08 og 1 9 1 0 / u har Udgifterne 
fordelt sig paa følgende Maade (Beløbene afrundede til hele Kroner): 
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19°7/o8 
Kr. 

Kommissionen 283 
Den faste [ 

„ , , I Forsøg m. v. . . 4152 
Forsøgsleder < „„„„ 

/ T , * , . Honorar 1800 
(Forstanderen) ' 

Andre / Forsøg m. v. . . 844 
Forsøgsledere l Honorar 250 

Udgivelse af Beretninger 1551 

l a i t . . . 8880 

19°8/o9 
Kr. 
238 

4240 

1800 

888 
350 

1864 

19°9/.o 
Kr. 
575 

4584 

1800 

668 
550 

2503 

1910/u 
Kr. 
323 

4911 

2000 

995 
450 

1543 

9380 10680 10221 

Medens den faste Forsøgsleder siden 1901 havde oppebaaret et 
aarligt Honorar af 1800 Kr., og Bedaktøren var honoreret af For
søgsvæsenets Konto til Udgivelse, i Forhold til det udgivne Arketal, 
honoreres Forstanderen, der som saadan forener begge Virksom
heder, fra 1. April 1910 med 2000 Kr. om Aaret, hvorefter Bevil
lingen til Udgivelse af Beretninger er nedsat fra 2000 til 1800 Kr. 

T r æ k af F o r s ø g s v æ s e n e t s V i r k s o m h e d i 1 9 0 7 — 1 0 . 
I Hovedsagen har Arbejdet været en Fortsættelse af det, der blev 
indledet i Forsøgsvæsenets første Aar (Bd. I, S. 132). 

L. A. HAUCH har givet en første Beretning om sine Iagttagelser 
over Nattefrostens Virkning i ung Bøgeskov. A. OPPERMANN har i 
Afhandlingen Vrange Bøge i det nordøstlige Sjælland afgivet en 
første Beretning om sine Studier over Bacer af Bøg i Danmark og 
samtidig herunder behandlet en af de til Undersøgelse valgte mærke
lige Bevoksninger, der findes i Vestsiden af Slagslunde Skov (2det 
Frederiksborg Skovdistrikt). Af samme Forfatter er der givet Med
delelse om en nyanlagt Prøveflade i Rødeg. De af P. E. MÜLLER og 
F R . "WEIS begyndte Studier over Skov- og Hedejord, hvis første 
Del findes i Bd. I, er fortsatte med Afhandlingen: Om Salpetersyrens 
Forekomst og Dannelse i Muld og Mor, der skyldes den sidstnævnte 
af de to Forfattere. JOHS. HELMS har givet en første Beretning om 
sine Forsøg med Lystræer paa Feldborg Skovdistrikts Hedejord, og 
fremdeles har HELMS i Forening med P. E. MÜLLER, K. BØRDAM og 

E. H. "WØLDIKE i deres: Bidrag til Kundskab om Rødgranens Vækst
forhold i midtjydsk Hedebund meddelt Resultaterne af deres ved en 
ekstraordinær Bevilling paa Finansloven for 1906/o7 udførte Under
søgelser over »Grænsen for den Frugtbarhedsgrad af Hedebunden, 
inden for hvilken Rødgranen kan udvikle sig til saa gode Bevoks-
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ninger, at dens Dyrkning bliver økonomisk forsvarlig«1). Endvidere 
ha r A. OPPERMANN fortsat de tidligere begyndte Beretninger om Til
virkning og Anvendelse af dansk Gavntræ, hvis første Del findes i 
Bd. I, medens A. HOLTEN ha r givet en Fremstilling af Brud i staa-
ende Granstammer som Virkning af Stormen. 

Under Ledelse af Den faste Forsøgsleder er der anlagt en Række 
nye Prøveflader i 25—30 Aar gamle Bevoksninger af Douglasie for
uden den Prøveflade i Rødeg, om hvilken der alt er givet Beretning, 
og endelig en Prøveflade i Ask. C. J. HOLM har paa Esrom Stats
skovdistrikt begyndt Forsøg med forskellige Løvtræer, særlig Rødeg, 
og Den faste Forsøgsleder ha r samtidig med, at Studierne over Bø
gens Racer fortsættes, indledet en Række Studier over Egeformer i 
Danmark, medens L. A. HAUCH gør Forsøg med Kultur af Eg 
(Quercus pedunculata) fra forskellige klimatiske Omraader af Europa, 
og K. H. MUNDT særlig ha r overtaget Forsøg med Agern fra Stor
britannien. Endvidere ha r F. I. ANDERSEN begyndt en Forsøgsrække 
med værdifulde fremmede Naaletræer, passende for den lettere dan
ske Bøgebund, og endelig er der under Ledelse af Professor, Dr. 
phil. KÖLPIN RAVN begyndt en Række Forsøg over Bekæmpelse af 
Rodfordærveren, Polyporus radiciperda, dels med, dels uden Gødning. 
Forsøgene er anlagte i saa stor Maalestok, at de samtidig giver Ma
teriale til en tredobbelt Række Prøveflader i Rødgran, behandlede 
ved forskellig stærk Udhugning. Endnu bør nævnes, at der i Løbet 
af 1910/ii er grundlagt en Dobbeltrække Prøveflader i unge Egebe-
voksninger med det Formaal at vise Væksten i Egne med forskelligt 
Klima og samtidig Virkningen af forskellige Fremgangsmaader ved 
Udhugning. 

Medens Kommissionen tidligere i Regelen kun havde holdt eet 
Møde om Aaret, er man gaaet over til at holde mindst to aarlige 
Møder; og medens Møderne udelukkende har været holdte i Stuen, 
med Forhandling paa Grundlag af de foreliggende Akter, har man 
begyndt at gøre Udflugter til Forsøgsvæsenets Prøveflader og andre 
Arealer, paa hvilke der foretages Undersøgelser eller Forsøg. 

Lejlighedsvis har Kommissionen benyttet sin Ret til at raadføre 
sig med og tilkalde saadanne Fagmænd, som den har anset for særlig 
sagkyndige paa det paagældende Omraade. 

Under 24de Januar 1910 har Landbrugsministeriet foreskrevet 
følgende O r g a n i s a t o r i s k e B e s t e m m e l s e r f o r L e d e l s e n af 
S t a t e n s f o r s t l i g e F o r s ø g s v æ s e n : 

*) Anmærkninger til Finanslovforslaget for 1906/07 sp. 379—380. 
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1. Statens forstlige Forsøgsvæsen sorterer direkte under Land
brugsministeriet og har sit særlige Budget i Henhold til de ved de 
aarlige Finanslove givne Bevillinger. 

2. Forsøgsvæsenet ledes af en Forstander i Forbindelse med 
en Kommission, der benævnes den forstlige Forsøgskommission. 

Forstanderen er fast Medlem af Kommissionen og leder for
nemmelig Udførelsen af de Forsøg, der kræve Kontinuitet i Arbejdet, 
ligesom han yder Vejledning og Bistand ved de Arbejder, hvis Le
delse i Henhold til Kommissionens Bestemmelse overdrages andre 
til Udførelse, jfr. nedenfor. Han redigerer Forsøgsvæsenets Publi
kationer, der udgives under Titlen: »Det forstlige Forsøgsvæsen i 
Danmark, udgivet ved den forstlige Forsøgskommission«. Han fun
gerer endelig som Kommissionens Formand og har som saadan 
Kasse- og Regnskabsvæsenet under sig. 

3. Forsøgskommissionen bestaar foruden af Forstanderen af 5 
Medlemmer, nemlig 2 Repræsentanter for Statsskovbruget, 2 Repræ
sentanter for det private Skovbrug og 1 Repræsentant for Landbo
højskolens Skovbrugsundervisning. 

Saavel Forstanderen som Kommissionens øvrige Medlemmer be
skikkes af Landbrugsministeriet; for de tvende Medlemmers Ved
kommende, der repræsentere det private Skovbrug, efter Forslag af 
Fællesbestyrelsen for »Dansk Skovforening«. 

Saafremt den, der repræsenterer Landbohøjskolens Skovbrugs
undervisning, maatte blive beskikket som Forstander, beskikkes der, 
saalænge han fungerer som saadan, ikke nogen anden Repræsentant 
for Højskolen. 

Hvert 2 det Aar afgaar — bortset fra Forstanderen, der er fast 
Medlem af Kommissionen — et af Forsøgskommissionens Medlemmer 
efter sin Aldersorden i Kommissionen. Forsaavidt flere Medlemmer 
have samme Aldersorden, bestemmes det ved Lodtrækning, hvem af 
dem der skal afgaa. 

For de Medlemmers Vedkommende, der hidtil have været Med
lemmer af den ved de organisatoriske Bestemmelser af 25 de Juni 1901 
oprettede Tilsynskommission ved det forstlige Forsøgsvæsen, regnes 
Aldersordenen fra deres Indtrædelse i sidstnævnte Kommission. 

4. Kommissionen sammentræder til Møde mindst 1 Gang om 
Aaret, ordinært i April Maaned, men iøvrigt, naar det begæres af 
Forstanderen eller 2 af Kommissionens andre Medlemmer. 

5. Forsøgskommissionen vedtager Planen for Forsøgsvæsenets 
Virksomhed i det kommende Finansaar og udarbejder i Henhold 
hertil Forslag til Budgettet for dette. Budgetforslaget indsendes der
efter inden Udgangen af Juni Maaned til Landbrugsministeriets Ap-
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probation. Kommissionen affatter ligeledes Beretning om Virksom
heden i det forløbne Finansaar og Regnskab for dette. Beretningen 
og Regnskabet indsendes til Ministeriet inden Udgangen af det paa
gældende Aars Maj Maaned. Kommissionen træffer derhos nærmere 
Bestemmelse om Udførelsen af Arbejderne i det løbende Finansaar 
og bestemmer i Henhold til det approberede Budget, hvilke Beløb 
der i Finansaaret skulle anvendes til Udførelsen af de paagældende 
Arbejder. 

6. Kommissionen kan, naar den finder Grund dertil, overdrage 
Ledelsen eller Udførelsen af et Arbejde til en anden end Forstan
deren. 

7. Kommissionen skal derhos, naar den for noget Arbejdes 
Vedkommende anser saadant for ønskeligt, kunne raadføre sig med 
og eventuelt tilkalde til Deltagelse i sine Møder saadanne Fagmænd, 
som den anser for særlig sagkyndige paa det paagældende Omraade. 

8. Den, der skal lede et til Udførelse bestemt Arbejde, hvad 
enten det er Forstanderen eller en særlig tilkaldt Fagmand, indsen
der til Approbation af Kommissionen en af ham udarbejdet Plan 
for Udførelsen af det paagældende Arbejde. Udførelsen finder der
efter Sted overensstemmende med den approberede Plan, dog saa-
ledes at alle Enkeltheder ere overladte til vedkommende Forsøgs-
leders Afgørelse, ligesom denne ogsaa kan foretage saadanne mindre 
væsentlige Afvigelser fra den approberede Arbejdsplan, som under 
Udførelsen maatte vise sig ønskelige. For saa vidt et Arbejde i 
Henhold til foranstaaende udføres under Ledelse af en anden end 
Forstanderen, er vedkommende pligtig til efter Paalæg fra Kom
missionen at raadføre sig om Arbejdets Enkeltheder med Forstan
deren eller efter Omstændighederne med et andet Medlem af Kommis
sionen. 

9. Af den Sum, der i Finansaaret er til Raadighed for Forsøgs
væsenet, kan et mindre Beløb efter Kommissionens Bestemmelse an
vendes til Foretagelse af saadanne Arbejder, der ikke ere optagne i 
Arbejdsplanen for det paagældende Finansaar, men som det i Finans-
aarets Løb viser sig ønskeligt at udføre. 

10. Forstanderen erholder et aarligt Honorar i Henhold til 
den ved Finansloven givne Bevilling, hvorhos der, naar han i sine 
herhen hørende Forretninger er beskæftiget uden for Hovedstaden, 
vil af den til Forsøgsvæsenet bevilgede Sum blive tilstaaet ham Godt
gørelse efter Regning for Rejseudgifter samt Dagpenge efter Ministe
riets nærmere Bestemmelse. 

Kommissionens øvrige Medlemmer ville af den bevilgede Sum 
erholde Dækning af deres Rejseudgifter samt Dagpenge efter de for 



376 [6] 

den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles tilrejsende Censorer 
gældende Regler. løvrigt ere Kommissionens Medlemmer ulønnede. 

De særlig engagerede Forsøgsledere tillægges der af Landbrugs
ministeriet et Honorar for hvert enkelt udført Arbejde efter Indstil
ling fra Kommissionen. 

11. En af Statens Forstassistenter vil af Landbrugsministeriet 
blive beordret til at gøre Tjeneste ved Forsøgsvæsenet som Assistent. 
Vedkommende Assistent lønnes i den Tid, han gør Tjeneste ved 
Forsøgsvæsenet, efter de for Statens øvrige Forstassistenter gældende 
Regler. Naar han i sin Bestilling er beskæftiget uden for Hoved
staden, vil der derhos af den til Forsøgsvæsenet bevilgede aarlige 
Sum blive tilstaaet ham Godtgørelse efter Regning for Rejseudgifter 
samt Dagpenge efter Ministeriets nærmere Bestemmelse. 

12. Under Forudsætning af, at der af den til Forsøgsvæsenet 
givne aarlige Bevilling haves tilstrækkelige Midler hertil, vil et aar-
ligt Beløb efter Kommissionens nærmere Bestemmelse kunne anven
des til Udgivelse ved Kommissionens Foranstaltning af de af ved
kommende Forsøgsledere udarbejdede Beretninger om Resultaterne 
af de udførte Arbejder. Udgivelsen finder Sted i tvangfri Hæfter. 
De paagældende Beretninger offentliggøres under vedkommende For-
søgsleders Navn. 

13. Ovenstaaende Bestemmelser t ræde i Stedet for »Organisa
toriske Bestemmelser for Ledelsen af det forstlige Forsøgsvæsen af 
25 de Juni 1901«. 

F o r s ø g s v æ s e n e t s L o k a l e r . Allerede da det forstlige For
søgsvæsen i 1901 blev organiseret, fremkom der Forslag om Til
vejebringelsen af et andet og saa vidt muligt bedre Lokale end det, 
der hidtil havde været benyttet af Skovreguleringens Forsøgsafdeling 
i ROSENKRANTZ'S Gaard (Slotsholmsgade Nr. 6), bestaaende af et 
større Værelse paa 87 og et lille paa 27 Kvadratalen. I de følgende 
Aar skete der dog ingen Forandring paa dette Omraade, men Kom
missionen for Tilvejebringelsen af forøgede Lokaler til Brug for 
Ministerierne1) foreslog i 1907, at der skulde overlades Forsøgs
væsenet 4 Lokaler, Nr. 19—22, paa 2 den Sal i LERCHES Gaard 
(Slotsholmsgade Nr. 10), som Overinspektionen for Fængselsvæsenet 
hidtil havde benyttet. 

En Omordning af denne Institution gjorde det ønskeligt at lade 

*) Betænkning, afgiven af den af Ministeriet for offentlige Arbejder under 
26de November 1906 nedsatte Kommission angaaende Tilvejebringelsen af for
øgede Lokaler til Brug for Ministerierne, Kbh. 1907, S. 23, 60 og 62 (hvor An
tallet af Lokaler fejlagtig er opgivet til 3), jfr. Tavlen Bilag 14. 
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den beholde sine oprindelige Lokaler, og i Sommeren 1910 blev det 
derfor bestemt, at Forsøgsvæsenet skulde overtage de Lokaler, der 
havde været tiltænkt Overinspektionen for Fængselsvæsenet, et To
fags og to Etfags Værelser i Staldmestergaardens Stueetage, med Ind
gang fra Tøjhusgade. 

Da de to forreste af disse Lokaler vendte mod Nord og ud 
mod en stærkt befærdet brolagt Gade, opnaaede Forsøgsvæsenet ved 
Imødekommenhed fra Centralkomiteen, som skulde overtage et til
stødende Lokale, at bytte dette med et af Forsøgsvæsenets. Indgan
gen blev herefter fra Frederiksholms Kanal Nr. 21 over Gaarden, 
de daglige Kontorlokaler kom til at vende mod Syd, ud mod en 
rolig Gaard, og vil, især naar et Par gamle Smaahuse i Gaarden 
efterhaanden bliver fjernede, faa ypperlige Lysforhold, medens det 
tredje, der vender ud mod Tøjhusgade, er saa køligt, at det egner 
sig godt til Opbevaringsrum for finere Redskaber og Instrumenter, 
og de større Genstande af denne Art opbevares i en Kælder under 
Lagerrummet. Dette indeholder tillige et fotografisk Mørkekammer 
og er dog saa stort, at det kan bruges som Arbejdsrum, paa Tider 
hvor Forsøgsvæsenet sysselsætter et usædvanlig talrigt Personale. 

Det forreste større Kontor er udstyret med to Arbejdsborde, 
der kan stilles sammen til Brug ved Møder i Forsøgskommissionen. 
I det bageste Kontor findes faste Vægskabe. Alle tre Rum i Stue
etagen er udstyrede med elektrisk Lys og Apparater til Centralop
varmning, og Møbleringen er langt bedre end forhen. 

Man vil se, at det er meget væsentlige Fremskridt i Lokaler, 
Forsøgsvæsenet har opnaaet, takket være den Imødekommenhed der 
er udvist saavel fra Landbrugsministeriet som fra Centralkomiteen, 
og Bygningsautoriteterne. Det er nu muligt at arbejde 5—6 Menne
sker samtidig, uden at Lokalerne bliver overfyldte; Forstanderens 
Værelse er saa rummeligt, at Forhandlinger mellem nogle faa Per
soner kan henlægges hertil, og der er skaffet Plads til den voksende 
Mængde af Arkivalier, Bøger, Instrumenter, Særtryk, Klicheer m v., 
hvorved Overholdelse af god Orden lettes og Arbejdet fremmes. For 
Udførelsen af Kontorforretninger og for Behandlingen af fotografiske 
Plader er Lokalerne særdeles gode, og det samme gælder om Frem
stillingen af Tegninger, Kort og grafiske Oversigter. Saa længe 
Forsøgsvæsenet bestaar uforandret i dets nuværende Skikkelse og 
Omfang, trænger dets Lokaler saaledes næppe til Udvidelse eller 
Omordning. 

Ønsker om ny Arbejdsplads til Forsøgsvæsenet maa nærmest 
være rettede paa Tilvejebringelsen af Opbevaringsrum for Skovfrø, 
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Plads til Forsøg med Skovbrugsredskaber eller Arbejdsmaader og 
endelig en F o r s ø g s - P l a n t e s k o l e . Paa dette sidste Omraade 
har Landbrugsministeriet allerede imødekommet et af Forsøgskom-
missionen fremsat Ønske, som stemmede med, hvad der i 1901 
var foreslaaet. I Sommeren 1911 er 10 Tdr. Land af dens tidligere 
Overførstergaard Egelund udskilt fra Nøddebo Skovdistrikt og over
draget Forsøgsvæsenet til Anlæg af en Planteskole, som delvis vil 
kunne tages i Brug allerede Foraaret 1912, og til hvilken vil kunne 
henlægges flere vigtige Forsøg, særlig med Former af Bøg og Eg. 

B e s ø g af f r e m m e d e F o r s t m æ n d . I Sommeren 1909 har 
Oberförster JÜL. ROTH, der er ansat ved det ungarske Forsøgsvæsen, 
foretaget en Studierejse i Danmark med det Formaal særlig at gøre 
sig bekendt med vor Udhugning. Det følgende Efteraar har Lederen 
af Forsøgsvæsenet i Schweiz, Professor ARNOLD ENGLER, paa en Rejse 

til Danmark og Nordtyskland, der ogsaa omfattede Hedekulturen, 
indgaaende studeret Arvelighedsforhold i vore Bevoksninger af Bøg 
og Eg, medens Lederne af det svenske Forsøgsvæsen, Jägmästare 
GUNNAR SCHOTTE og Dr. phil. HENRIK HESSELMAN som Deltagere i Land

bohøjskolens forstlige Efteraarsekskursion 1909 har gjort sig be
kendt med de af JOHS. HELMS ledede Forsøg paa Feldborg Skov
distrikt. Endelig har Oberförster BEECKMAN fra Holland, hvem det 
er overdraget at lede en forstlig Forsøgsstation, som agtes oprettet 
paa Java, i Februar 1911 gjort sig bekendt med Forsøgsvæsenets Or
ganisation i Danmark. 

Ved det 5 te Møde, som I n t e r n a t i o n a l e r V e r b a n d f o r s t 
l i c h e r V e r s u c h s a n s t a l t e n afholdt 1907 i S t u t t g a r t , var For
søgsvæsenet repræsenteret gennem Tilsynskommissionens Formand 
og Den faste Forsøgsleder. 

Allerede ved det 4 de Møde i Mariabrunn 1903 fremsatte Ad
junkt ved det schweiziske Forsøgsvæsen P H . FLÜRY Forslag om Til
vejebringelsen af en. i n t e r n a t i o n a l f o r s t l i g B i b l i o g r a f i 1 ) . 
Spørgsmaalet kom atter til Forhandling ved Mødet i Stuttgart 

*) Vierte Versammlung des Internationalen Verbandes forstlicher Ver
suchsanstalten zu Mariabrunn 1903. Bericht über die Verhandlungen und 
Exkursionen. S. 48 (Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1903, S. 494); 
jfr. Referat zum Verhandlungsgegenstande: »Beschaffung einer allgemeinen 
forstlichen Bibliographie« erstattet von PH. FLURY (Mitteilungen der Schwei
zerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen Bd. VIII, 1905, 
S. XVII). 
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19071) , og her fremsatte A. OPPERMANN tillige under Forhandlingerne 
Forslag om Udgivelsen af en international Revue over Forsøgsan-
stalternes Publikationer. Forsamlingen nedsatte et Udvalg, bestaa-
ende af Professor, Dr. BÜHLER fra Tübingen (Formand), Forstrat 
KARL BÖHMERLE fra Wien, Inspecteur N. J. CRAHAY fra Bruxelles, 

Adjunkt P H . FLURY fra Zürich og Professor A. OPPERMANN fra Kø

benhavn. 

Efter at dette Udvalg havde forhandlet skriftligt om de frem
dragne Spørgsmaal og arbejdet paa Tilvejebringelse af de fornødne 
Pengemidler, enedes man om et Møde i Sommeren 1910 til For
beredelse af Sagens Behandling ved Forsøgsanstalternes 6 te Møde 
i Bruxelles September samme Aar. Hverken CRAHAY eller BÖHMERLE 
saa sig dog i Stand til at deltage i Udvalgets Møde, og BÜHLER var 
som Universitets-Rektor bunden til Tübingen, medens Concilium bib-
liographicum, til hvilket man ønskede at slutte sig, havde sit Sæde 
i Zurich. Under disse Omstændigheder maatte A. OPPERMANN i 
Juli 1910 først rejse til Zürich og derfra sammen med FLURY til 
Tübingen; BÜHLER havde paa sin Side allerede tidligere aflagt et 
Besøg i Zürich for at gøre sig bekendt med Virksomheden i Con
cilium bibliographicum. 

Frugten af Udvalgets Sommerarbejde var en Række Forslag til 
Fremlæggelse ved det forestaaende Møde i Bruxelles, saavel angaa-
ende Indretningen af de paatænkte Publikationer som med Hensyn 
til Forretningsgang og Økonomi. CRAHAY fremsatte under 10 de Juni 
1910 et Forslag til Udgivelse af en international Bulletin, der med 
nogen Begrænsning af Opgaven bevarede Grundtanken i OPPERMANNS 
Forslag fra 1907, og lod som Præsident for Septembermødet sit 
Forslag komme til skriftlig Afstemning i Sommerens Løb, hvor det 
blev vedtaget næsten enstemmig. 

Endelig fremkom der et tredje betydningsfuldt Bidrag til Grund
lag for de mundtlige Forhandlinger. Allerede ved det tidligere 
Møde i 1907 havde man fra forskellig Side udtalt Frygt for, at en 
international Bibliografi kunde skade den værdifulde »Jahresbericht 
über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des 
Fo r s twesens . . . « , der siden 1889 er udgivet som Supplement til 
Tidsskriftet Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, ja maaske endog 
føre til, at Udgivelsen ophørte. Da dette vilde være meget beklage
ligt, blev den Tanke fremsat underhaanden, at udvide Aarsberetnin-

x) Protokoll über die Verhandlungen bei der 5. Versammlung des Inter
nationalen Verbandes Forstlicher Versuchsanstalten in Württemberg (1906), 
S. 96, 100, 108. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. II. 29. Sept. 1911. 25 
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gen, der hidtil aldeles overvejende havde taget Hensyn til den Del 
af Litteraturen, som tilhørte det tyske Sprogomraade, saaledes, at 
ogsaa de andre Sprogs Litteratur blev refereret fyldigt. I Sommeren 
1910 fremkom der nu et tilsvarende Forslag fra Aarsberetningens 
Forlag og Redaktion; det blev ved Mødet i Belgien den paafølgende 
September forelagt af Repræsentanten for Hessen, Beretningens tid
ligere Redaktør, Geheimerat K. WIMMENAUER, og der var saaledes Lej
lighed til at forhandle om Enkeltheder i Planen og om Medarbejdere 
fra de forskellige Lande. Den udvidede Aarsberetning er nu under 
Trykning og udkommer rimeligvis i en nær Fremtid. 

Trods alvorlig Sygdom bragte Professor BÜHLER det Offer at 
møde og tage Ordet i Bruxelles, og takket være hans Dygtighed og 
den Vægt, Forsamlingen tillagde hans Ord, blev Sagen om Udgivelse 
af en Bibliografi m. v. gjort færdig fra Mødets Side, saaledes at Ud
valget overtog Gennemførelsen efter at have suppleret sig med Mi
nisterialrat VADAS fra Ungarn, der vil blive Præsident for det næste 
Møde, i 1914, og Professor BECK fra Tharandt , den kyndige Udgiver 
af et stort Katalog over Biblioteket ved det berømte sachsiske Forst
akademi. 

Meget Arbejde staar endnu tilbage, men økonomisk er Sagen 
vistnok sikret, og der er al Udsigt til, at de nærmest kommende 
Aar vil bringe internationalt litterært Samarbejde i Skovbrug og de 
dertil knyttede Fag paa følgende Omraader: 

1. Udgivelse af en Seddelkatalog over Aarets Litteratur, saavel 
Afhandlinger, Artikler o. desl., som selvstændige Værker, alt for 
saa vidt de har almindelig Betydning. Katalogen agtes udsendt c. 
4 Gange aarlig; Sedlerne kan leveres ordnede alfabetisk efter For
fatternavn eller sagligt efter det amerikanske Decimalsystem der 
skyldes DEWEY. Abonnementet behøver ikke at omfatte alle For
fattere eller alle Emner ; man vil ogsaa kunne indskrænke sig til 
at abonnere paa alt, hvad en enkelt Forfatter skriver, eller paa alt 
hvad der fremkommer om et enkelt Emne. Hvis den paa Seddelen 
anførte Titel ikke er tilstrækkelig oplysende, tilføjes en kort For
klaring, og hvis Titelen ikke er skrevet i et af de tre store Verdens
sprog, oversættes den paa et af disse. 

2. Udgivelse af et Katalog, i Bogform, over den ældre Littera
tur, f. Eks. 1700—1911, for saa vidt den har Betydning. Katalogen 
ordnes efter det samme System som anvendes ved Sedlerne, dog 
kun sagligt, ikke efter Forfatterne. Udgivelsen af dette store Værk 
vil selvfølgelig strække sig over flere Aar, maaske med et Bind om 
Aaret. 
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3. Udgivelse af en international Bulletin, som Bindeled mellem 
de enkelte Landes Forsøgsanstalter, med aarlige Oversigter over 
deres Virksomhed. 

4. Udvidelse af den ældre Jahresbericht, saaledes som ovenfor 
omtalt. 

5. Efter Forslag af Dr. HESSELMAN, der repræsenterede det 
svenske Forsøgsvæsen ved Mødet i Bruxelles, vil rimeligvis de For
søgsanstalter, hvis Arbejder ikke udgives paa et af de tre Verdens
sprog, fremtidig anvende et af disse som Tekst, ved Siden af den 
originale, paa deres Tabelhoveder og Billedforklaringer, saaledes at 
Tal og Figurer bliver internationalt forstaaelige. Det svenske For
søgsvæsen har allerede fra først af udstyret sine Publikationer paa 
denne Maade. 

6. Tillige ha r hver af de svenske Afhandlinger været ledsaget 
af et Resumé paa Tysk, og selve Værket »Meddelanden från Statens 
skogsförsöksanstalt« har tysk Undertitel, paa samme Maade som der 
forhen fandtes fransk Undertitel paa vort »Botanisk Tidsskrift«. Alle
rede ved Mødet i Stuttgart 1906 vedtog man efter Forslag af SCHWAP-
PACH 1 ) at anbefale saadanne Forsøgsanstalter, hvis Publikationer ikke 
var affattede paa Tysk, Fransk eller Engelsk, at udgive korte Referater 
paa et af disse Sprog. Det er vel sandsynligt, at man efterhaanden 
vil efterkomme denne Henstilling, saaledes at man vælger det af de 
tre Verdenssprog, som Forfatteren i det givne Tilfælde maatte fore
t række; det vilde f. Eks. være fuldkommen rationelt, om en Under
søgelse over Douglasiens Vækst i Danmark blev refereret paa En
gelsk, hvorimod det var mest nærliggende at anvende det tyske 
Sprog, naar Talen var om en Fremstilling af Ædelgranens Vækst 
paa Bornholm, og en Afhandling om den franske Bjærgfyr i Dan
mark naturligt blev at referere paa Fransk, — alt forudsat at ikke 
den paagældende Forfatter foretrak et andet af de tre Sprog. 

Hvis disse Planer føres ud i Livet, har Skovbruget gjort en 
Række betydningsfulde Skridt hen imod et internationalt Samarbejde, 
som særlig vil komme de smaa Sprogstammer, hvortil Dansk hører, 
til gode. Å. O. 

R e j s e t i l Z ü r i c h og T ü b i n g e n . Som ovenfor omtalt var 
det Arbejdet for Tilvejebringelsen af en international Bibliografi, 
der i Juli 1910 førte mig til Zürich og Tübingen, men ligesom ved 
lignende tidligere Rejser satte jeg mig det Maal at tage saa meget 
som muligt med undervejs, af hvad der frembød sig til Belysning 

J) Protokoll S. 108. 
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