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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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af Spørgsmaal, med hvilke jeg arbejdede, naar disse Studier kunde 
foretages uden Anvendelse af væsentlige Pengemidler og Tid. Her
efter lagde jeg følgelig min Rejseplan, som ogsaa blev gennemført 
uforandret. 

Paa Vejen til Schweiz kommer man forbi en lille By i det 
østlige "Württemberg, Krailsheim, som ejer en Lystskov, der til 
Dels bestaar af Eg. Om denne Skov har den senere saa bekendte 
Forstmand C v . FISCHBACH i en nu vistnok lidet kendt Artikel1) fra 
1848 meddelt, at dens Ege viser en Vækst, som er usædvanlig py
ramideformet, og at Egene vel er fremkomne ved Plantning, men 
at de sikkert stammer fra Skoven selv og maä anses for naturlige 
vildtvoksende Former. I Württemberg, hvor jeg havde søgt Oplys
ninger paa forskellige Steder, kendte man intet til Sagen, men 
Oberförster DIEBOLD førte mig ud i Skoven Schützenplatz, som lig
ger et Kvarters Gang fra Byen. Terrainet er en beskyttet sydøstlig 
Hælde, Jordbunden Ler ; Skoven er fra gammel Tid Græsningsskov, 
men Faaregræsningen menes at være ophørt allerede c. 1840. Jor
den er nu dækket af Græs og lave Buske: Roser, Slaaen, Hvidtjørn 
m. m., og der tages endnu Græsslæt under de lyststaaende Ege. Be
voksningen er meget aaben, og de yngre Træer synes plantede paa 
c. 3 X 3 m ; der bliver ikke ført egentlige Udhugninger, men man 
nøjes med at borttage de affældige Træer. Quercus pedunculata er 
den overvejende Art, blandet med enkelte Q. sessiliflora, Bøg og 
Avnbøg. Trods den fra Ungdommen frie Stilling har mange Ege 
af forskellige Aldre en ypperlig Hovedakse, om end her ikke findes 
egentlige udprægede Pyramideformer. Egnens Klima er passende 
for Eg, thi Krailsheim ligger 400 m over Havet, ved Vingrænsen; 
endnu findes en enkelt Vingaard ved Byen som Rest af tidligere 
Tiders mere udbredte Vinavl. I 1910 bar Egene ikke Frugt, da de 
i Forsommeren havde været Genstand for et voldsomt Angreb af 
Oldenborrer, og Sommeren tilmed havde været meget kold. 

Fra Krailsheim gik Rejsen over Ulm til Friedrichshafen, hvis 
frodige Plantevækst vidner om Bodensøens Indflydelse; i Omegnens 
Skove, som jeg havde Lejlighed til at se i 1906, opnaar Kristtornen 
(Ilex Aquifoliam) en anselig Udvikling, og kælne Naaletræer, som 
ellers vanskelig kan taale Indlandets strenge Vinter, findes i store 
Eksemplarer ved det kongelige Lystslot. 

De følgende Dage blev anvendte til Arbejde i Zurich, dels paa 
Forsøgsanstalten, dels i Concilium Bibliographicum. Byens Arbejds
dag begynder tidligt; man kan uden at vække Opsigt møde paa 

*) Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1848, 2, S. 328. 



[13] 383 

Kontoret Kl. 7—8 og opnaar derved at nyde godt af Morgenens 
Kølighed, samtidig med at man kan anvende Eftermiddagen til Ud
flugter i den smukke og interessante Omegn. 

Den første Dag førte Adjunkt P H . FLÜRY mig over Chur og 
Reichenau til Bonaduz, hvorfra ENGLER har beskrevet en mærkelig 
Form af vrange Lærke 1 ) , som optræder her midt i Træartens 
Voksekreds, omgivet af Alpernes Bjærgtoppe, og som det var mit 
Ønske at sammenligne med de ranke Lærke, KRÖMMELBEIN havde 
opelsket ved Vesterhavets sydlige Kyst, i Lavlandet, langt nord for 
Artens Nordgrænse. Fra Bonaduz gik vi først mod Vest. Terrainet 
er fladt, Højden over Havet c. 750 m, Jorden Sand og Grus, en 
fladgrundet og tæt sammenpakket Bund. Her vokser usle buskfor
mede Fyrrer (Pinus silvestrisj, som ENGLER har studeret og foto
graferet, og hvis Afkom allerede haves i Planteskole; spredt mellem 
de forkrøblede Fyrrer forekommer Gran og Lærk med gode For
mer. Græsning spiller en stor Rolle her, og Bønderne mener, 
at Skoven breder sig paa Græssets Bekostning. Jo længere vi kom
mer mod Vest, desto bedre er Formerne og vistnok tillige Jorden. 
Dalens Klima er varmt og tørt; Vinavl forekommer vel ikke her, 
men ikke langt derfra; Luften er sædvanlig stille, og her findes 
ikke som hos os en herskende Vindretning. Størst Betydning blandt 
Luftstrømningerne har den tørre Föhn, paa een Gang Plantelivets 
Ven og Fjende. Den kan udtørre alt forfærdeligt i Forsommeren 
og havde indirekte været Aarsag til, at Byen Bonaduz nylig var 
brændt, men den gavner ved at smelte Sneen, og uden den vilde 
mange Dale være ubeboelige; om Efteraaret bringer den Træernes 
Aarsskud til at slutte deres Vækst og modnes i Tide, inden Vinter
kulden kommer. Fyrren er vildtvoksende her og maa vel ogsaa 
passe godt til Dalens Klima. 

Gennem den nyopbyggede By gik vi mod Nord til Reichenau 
ad Landevejen. En Hulvej fører mellem Grusbakker ned til Sam
menløbet af Vorderrein og Hinterrein. Her staar, tæt ved Bonaduz, 
paa Bakkerne langs begge Sider af Hulvejen de krumme Lærke. 
Træerne er ikke meget store, men Krumninger, Tveger og Bugter 
er tydelige, om end ikke saa udprægede, at enhver vilde finde dem 
paafaldende; Forholdet er altsaa ganske som i vore sletformede 
vrange Bøgebevoksninger, f. Eks. Brødemose Skov og Høbjærg ved 
Frederiksværk (se foran S. 52 og 57). Vest for Vejen er Jorden 
Sand og Grus med et tæt, næsten sandstensagtigt Lag; øst for Vejen 

') Mitteilungen d. schweizerischen Centralanstalt f. d. forstliche Versuchs
wesen VIII, 1905. 
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bestaar den af Grus, der maa være pakket overordentlig tæt sam
men, thi det staar som lodrette, ja endog underhulede Brinker ud 
mod den rivende Strøm, der i 1910 var usædvanlig vandrig og 
stærk. Spredt mellem de ældre Træer findes abnorm Opvækst af 
Lærk, der minder om de Planter, ENGLER har opelsket i Adlisberg 
Forsøgsplanteskole. Ogsaa Bøg og Skovfyr forekommer. Eg findes i 
Nærheden; ved Reichenau Station laa middelstore Egekævler. 

Fyrrens og Lærkens abnorme Former ved Bonaduz forklares 
vel som Virkning af Jordbunden. Efter min Opfattelse ligger det 
mest nær at antage dem for selvstændige vrange Former, der har 
kunnet sejre over deres ranke og velformede Naboer, fordi den 
tætte, fladgrundede Jord hemmer Højdevæksten, medens de buskede 
Fyrrer staar sig bedst mod Kreaturernes Efterstræbelser, og de kro
gede Lærke ha r fundet et Fristed paa Bakkernes stejle Skraaninger, 
fra hvilke de kan bugte sig ud mod Lyset, selv om de trykkes af 
ranke Naboer. Mangelen paa ordnet Skovdrift ha r vel ogsaa med
ført, at man gennem lange Tider, ligesom i vore Skove, har hugget 
de ranke Træer bort og dermed har begunstiget de vrange Former. 

Det er meget lærerigt at gøre Forsøg paa andre Voksesteder 
med Frø fra disse abnorme Former ; men lige saa vigtigt er det at 
føre Frø af velformede Bevoksninger til Bonaduz, helst fra Steder 
med et ikke alt for afvigende Klima. 

Den følgende Eftermiddag førte FLDRY mig ud i Sihlwald, som 
tilhører Byen Zürich, og hvis Drift, med vidtgaaende Forædling af 
Træ og et efter moderne Principper indrettet Salg, frembyder meget 
af Interesse. Der var her Lejlighed til at se en ypperlig Bøgebe
voksning, fra hvilken ENGLER velvilligst havde sendt mig Olden af 
Høsten 1909. Træerne er meget høje og ranke ; men mange af 
dem er tvegede, og denne Fejl menes ikke at komme af naturlige 
Anlæg hos Træet, men af ydre Beskadigelse, enten ved Snetryk, der 
f. Eks. i Maj 1910 havde bukket store Strækninger af Bøge-Stang
skov til Jorden, eller ved Nattefrost, som her i Dalen kan naa op 
til en meget anselig Højde1). I visse Henseender er Klimaet saa-
ledes alt andet end gunstigt for Bøgen, men de klimatiske Normaler 
passer godt for den: Bjærgene skærmer mod Vinden; Temperaturen 
er sikkert en Del højere end hos os, og Nedbøren er 1363 mm, 
altsaa dobbelt saa stor som i Danmark; men til Gengæld er Luften 
maaske mere tør end hos os. — De unge Planter, som her i 

!) Om Sihlwald se C. JACOBI i Tidsskrift for Skovvæsen 1906 B, Side 58; 
GUNNAR SCHOTTE i Skogsvårdsforeningens Tidskrift 1905, S. 127 og det smukke 

Værk af Distriktets Bestyrer, U. MEISTER: Die Stadtwaldungen von Zürich, 
1903. 
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Landet er fremkomne af schweizisk Bøgeolden, viser sig allerede 
nu, i deres første og andet Leveaar, at være ualmindelig store og 
ranke. 

Den sidste Eftermiddag medgik til et lærerigt Besøg i Adlisberg 
Planteskole, som jeg allerede havde set i Sommeren 1906, og hvor 
jeg nu under Ledelse af ENGLER fornyede Bekendtskabet med de 
mange interessante Arvelighedsforsøg, som her er udførte, og hvori 
bl. a. ogsaa indgaar nogle Smaapartier dansk Bøg af forskellig Op
rindelse. 

Undervejs fra Zürich til Tübingen foreviste FLURY endnu i 
Eglisau, tæt ved Schaffhausen, en Række Forsøg med Racer af 
Skovfyr, udplantede paa Blivestedet i en af de kommunale Skove, 
der spiller saa stor en Rolle i Schweiz. 

Overhovedet er Skovfyrren vel den Træart, hvis Racers forstlig 
vigtige Egenskaber man studerer med størst Iver rundt om i Eu
ropa. For os er andre Arter jo af langt større Betydning, og det, 
vi først og fremmest maa forlange af Skovfyrren, er, at den kan 
leve, at den ikke bukker under for vort raakolde Klima og for de 
dermed følgende Svampeangreb; først i anden Række kommer Kra
vene til Stammeform og Vækst. 

Paa Vejen fra Tübingen, hvor Forhandlinger havde lagt Beslag 
paa Tiden, fører Banen syd for Darmstadt gennem vidtstrakte 
Fyrreskove. Paa jævnt Terrain og under beskyttede Forhold, i 
regelmæssig, sluttet og forstmæssig behandlet Højskov findes her 
mærkværdig slette Former, urimelige Krumninger, der næppe kan 
skyldes ydre Paavirkning. Selv om vi fremtidig vistnok vil hente 
vort Skovfyr-Frø enten fra Vestnorge eller fra Skotland, for saa vidt 
vi ikke avler det selv, kunde det dog være af Interesse, naar vi 
skal forstaa de ældre Bevoksningers slette Former, at undersøge, 
hvorfra de stammer; vor Frøhandels Historie er langtfra tilstrække
lig studeret. 

Øst for Darmstadt, nær ved Jærnbanestationen Babenhausen 
og den smukke gamle Landsby Harreshausen, staar frit paa Mar
ken den berømte »Schöne Eiche«, en mægtig og ofte omtalt Pyra-
mideeg, der i Brysthøjde har en Diameter af næsten 1 m. Det lyk
kedes mig at faa dette mærkelige Træ at se, og ved Hr. Oberförster 
BEYERS Velvillie har jeg i Efteraaret 1910 modtaget et lille Parti 
Agern af Pyramideegen, med Udsigt til en større Levering ad Aare. 
»Die schöne Eiche« er sikkert vildtvoksende, thi Skoven har tid
ligere strakt sig ud over den nuværende Mark, og hvis man havde 
plantet Træet, vilde man næppe have sat det her ude paa det af
sides Sted, men enten ved Slottet i Babenhausen eller ved den nu-
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værende Forsterbolig i Harreshausen, en anselig Bygning der tid
ligere har huset en overordnet Forst- eller Jagtembedsmand. Ter-
rainet er fladt, Højden over Havet 130 m ; Jordbunden synes let, 
noget sandet: man dyrker Rug, Kartofler og Majs paa de om
liggende Marker; Majsen og de smukke Plataner ved Babenhausen 
viser, at Egnens Klima er mildt; dog ser man ingen Vinavl her. — 
Der vil senere blive Lejlighed til at omtale »Die schöne Eiche« 
nærmere i Forbindelse med dens Afkom. 

Fra Darmstadt til Hamburg frembød Rejsen, der i alt varede 
13 Dage, intet af Interesse for vort Forsøgsvæsen. 

A. O. 

R e j s e t i l B e l g i e n . Maalet var Deltagelse i det foran om
talte Møde, der skulde begynde ved Spa og slutte i Bruxelles, med 
Ekskursioner til forskellige Egne af Belgien. For at se saa meget 
som muligt af det nordvestlige Mellemeuropa lagde vi Vejen over 
Rostock—Luneborg—Hannover—Köln til Spa, medens vi paa Hjem
vejen fulgte Kysten over Antwerpen—Haag—Apeldoorn—Groningen— 
Oldenburg. 

Saa godt det lod sig gøre uden alt for stor Anvendelse af Tid 
og Penge ønskede vi at faa et Indtryk af Skovbruget og Skovtræer
nes Vækst i disse Egne, der ha r meget tilfælles med Danmark, 
baade i Jordbund og Klima, men dog ogsaa afviger væsentligt fra, 
hvad vi kender herhjemme. Særlig maa det fremhæves, at Klimaet 
er mere mildt, i hvert Fald i Træernes Vækstperiode, end hos os, 
og at Nedbøren ikke blot ofte er noget slørre, men tillige langt bedre 
fordelt, medens Luftfugtighed og Vindstyrke for Kystegnenes Ved
kommende vistnok forholder sig omtrent som i Danmark. For 
ikke at trætte Læseren med Tabeller i den følgende Fremstilling 
meddeles her efter forskellige Kilder nogle klimatiske Data, ind
samlede til Brug paa Rejsen. Varmen angives i Grader Celsius, 
Nedbøren i Millimeter, Luftfugtigheden i Procent. Det maa be
mærkes, at nogle af Tallene vistnok ikke er meget sikre. 

Samtidig med, at vi vilde studere Skovtræernes Forhold over 
for Klimaet, ønskede vi om muligt at se nogle af de ejendommelige 
Træformer, man kalde dem nu Racer eller »Stammer«, der omtales 
i Litteraturen.. Allerede for mere end 10 Aar siden havde vi ved 
Udgivelsen af Haandbog i Skovbrug fremdraget Spørgsmaalene om 
Arvelighed, Racer og Forædling stærkt, og den følgende Tid havde 
bragt os dybere ind paa Studiet af herhen hørende Forhold. — 

Rejsen tog sin Begyndelse i København—Thureby Onsdag den 
7 de September, hvor vi over Gjedser—Rostock—Lübeck naaede Lüne-


