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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-
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Middelvarme, Grader Celsius. 
Jan. April Juli Okt. Aaret 

København, Landbohøjskolen. . . - f -0.5 5.7 16.7 8.1 7.5 
Orebygaard (Lolland) -h 0.3 6.3 17.1 8.4 7.9 
Rostock -f-0.5 6.8 17.2 8.6 8.0 
Lüneburg ' . . . . . -=- 0.2 7.6 17.4 8.4 8.3 
Hannover 0.9 8.4 17.9 10.0 9.1 
Köln 1.9 9.7 18.7 10.7 10.1 
Spa -=-1.4 8.0 16.2 8.9 8.3 
Bastogne (Højardenner) -f-3.4 6.9 15.3 7.5 7.0 
Turnhout (Campine) -f- 0.1 9.6 17.8 9.9 9.6 
Bruxelles 2.0 9.0 18.0 10.4 9.9 
Vlissingen 3.4 8.9 18.2 11.4 10.3 
Oudenbosch 2.5 9.4 18.2 9.8 9.9 
Groningen 0 8 8.3 18.1 10.0 9.4 
Emden 0.5 7.4 17.0 9.4 8.5 
Kiel 0.8 7.0 17.0 9.1 8.4 
Fanø 0.2 5.9 15.8 8.8 7.7 
Herning -f- 0.7 5.2 15.2 7.1 6.8 

Middelnedbør, Millimeter. 
Vinter Foraar Sommer Efteraar Aaret 

Sjælland 111 97 180 186 574 
Ardennerne 239 197 282 282 1000 
Mellembelgien 161 152 214 198 725 

Campinen 146 127 214 193 680 
Vlissingen 97 105 163 148 514 
Oudenbosch 134 143 200 166 644 
Groningen 136 148 238 195 718 
Vestjylland 134 104 198 239 675 

Relativ Luftfugtighed, Procent. 
Vinter Foraar Sommer Efteraar Aaret 

Vlissingen 88 80 77 83 82 
Oudenbosch 86 73 74 84 79 
Groningen 90 78 78 87 83 
Jyllands Vest- og Nord-Kyst . . 90 83 80 86 85 
Nær ved andre danske Kyster. 91 80 77 87 84 
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burg. Allerede kort efter, at man har forladt Rostock, viser Skov
fyrren sig langt mere almindeligt end i Danmark, hvilket stemmer 
godt med, at Varmegraden er fuldt saa høj som paa vor varmeste 
Station Orebygaard, medens Nedbøren i de tyske Østersøegne, sær
lig om Efteraaret, er mindre end hos os. 

Tysklands Middelnedbør er 637 mm, altsaa lidt større end Dan
marks ; ligesom hos os aftager den fra Vest mod Øst, saaledes at 
Grænsen 637 mm gaar omtrent fra Nord til Syd, i Fortsættelse af 
Linien Korsør —Nakskov. En Undtagelse danner her et smalt Bælte 
langs de flade Kyster, der gennemgaaende er regnfattige, og dette 
Forhold gentager sig lige fra den russiske Grænse til Vestfrankrig, 
overalt hvor ikke høje Kyster, f. Eks. Klitter, forstyrrer Forholdet1) . 

Nedbørens Fordeling over Aaret variererer imidlertid stærkt 
fra Vest til Øst, saaledes angiver HELLMANN for en Række Stationer, 
der ligger omtrent i Retningen Vest—Øst, følgende Forholdstal: 

Aaret Sept.—Maj Juni—Aug. 
Utrecht 
Osnabrück 
Hannover 
Berlin 
Posen 
Warschau 

Man ser, at Sommerregnen, der vistnok langt mere stammer 
fra Fastlandets Fordampning end fra Havet, kun varierer lidet fra 
Vest til Øst, medens Aarets samlede Nedbør viser en kendelig Af
tagen, efterhaanden som vi fjerner os fra Oceanet2). 

100 
100 
86 
82 
69 
77 

100 
94 
80 
75 
62 
69 

100 
103 
97 
92 
86 
96 

J) G. HELLMANN: Über die relative Regenarmuth der deutschen Flach
küsten (Sitzungsber. d. kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften 1904 II, 
S. 1422). For Danmarks Vedkommende henvises til vore Udtalelser i Haand-
bog i Skovbrug S. 72—76. 

2) Kyststationernes ovennævnte Regnfattigdom viser sig da ogsaa særlig 
om Sommeren; saaledes angiver HELLMANN for Vesterland, i Luvsiden af Klit
øen Sild, Keitum, paa Læsiden af samme 0, og Tønder, 14 km fra Slesvigs 
Vestkyst, af hvilke Vesterland har 777 mm Nedbør: 

Vesterland mere (-(-) eller mindre (-=-) Jan.-Marts Apr.-Juni Juli-Sept. Okt.-Dec. 
end Keitum, Millimeter + 3 2 + 5 ~ 3 + 3 6 

» Tønder > + 4 0 -M2 4-73 + 9 

Hvis man lader Keitum gælde som normal Kyststation, ser man, at den 
har en aarlig Nedbør af 707 mm, medens Tønder har 813 mm; Forskellen 
falder for de 70 mm Vedkommende paa Maanederne Juli-September. Et lig
nende Overskud, men i Vinterhalvaaret, skaffer Klitten Vesterland. 
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Den næste Dag fortsattes Rejsen fra Lüneburg til Hannover. 
Vejen gaar gennem en Del af Lüneburgerheide. Landskabet minder 
om Vestjylland, men Plantevæksten er mere frodig, og Skoven be-
staar af vidtstrakte Fyrrebevoksninger, overalt Skovfyr, medens den 
Art, der stærkest har sat sit Præg paa vore vestjydske Hedekul
turer, Bjærgfyrren, ganske mangler. Dette Forhold er dog ikke det 
eneste, som gør et fremmedartet Indtryk; lige saa afvigende fra det 
hjemlige er Brugen af Robinie paa Baneskraaninger og i Brandbæl
ter ; selv paa mager Sandjord udmærker denne Træart , der ogsaa 
hyppig dyrkes i Haver og Parker, sig ved smuk og frodig Vækst, 
næsten som i det sydøstlige Mellemeuropa. — Vi skulde senere paa 
vor Rejse faa udførligere Oplysninger om, hvorledes denne Træart 
udvikler og udbreder sig i Ungarn, der er blevet dens andet Hjem. 

Andre Løvtræer forekommer i de Egne, gennem hvilke Bane
linien gaar, kun sparsomt, og hvor der optræder Løvtræbevoksninger, 
bestaar de først og fremmest af Birk, som naar en meget smuk 
Udvikling, og dernæst af Eg; Bøgen spiller en mere underordnet 
Rolle end hos os. Medens 33 pCt. af alle danske Skoves Areal er 
Bøg (paa Øerne 54 pCt.) er det tilsvarende Tal i Mecklenburg kun 
17 og i Hannover 21 . 

I Byen Hannover modtog Geheimerat BURCKHARDT — Søn af 
den berømte Forstmand HEINRICH BURCKHARDT der baade gennem 
sit Hovedværk Säen und Pflanzen og ved sine Rejser til Danmark 
har øvet en vidtrækkende Indflydelse paa vort Skovbrug — os med 
stor Forekommenhed, og efter at have været hans Gæster besøgte 
vi om Eftermiddagen det smukke Arboret ved det tidligere hanno-
veranske Kongeslot Herrenhausen, hvor mange Arter af Egeslægten, 
men ogsaa Robinie, Gingko, Tsuga canadensis m. m. naar en frodig 
Udvikling; man mærker Virkningen af, at Foraar og Efteraar her 
allerede er 2x /2—2° varmere end ved København. 

Om Aftenen rejste vi til det nærliggende Badested Nenndorf. 
Maalet var den følgende Morgen at opsøge en Hængebøg, som efter 
L. BEISSNERS Udtalelser skulde have stærkt hængende Grene, og af 
hvis Kviste mange Tusinde Hængebøge, tilhørende den egentlige 
Pendula-Form, skulde være frembragte1). Der maa her foreligge en 
Fejltagelse fra BEISSNERS Side; store Hængebøge findes ikke ved 
Nenndorf og har aldrig været her. 

Derimod finder man i Parken, ved Knüppelhaus, en Halvkreds 
af 9 plantede vrange, krybende og hængende, omtrent 40 Aar gamle 
Bøge, der minder om danske Former. Disse Træer er hentede fra 

>) Se foran S. 211, Anm. 2. 
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det nærliggende Siintel, hvorhen vi om Formiddagen rejste. Ud
gangspunktet for vort Besøg var den lille By Lauenau, som ligger 
i en venlig, lun Dal med ypperligt Agerbrug og mange Frugttræer; 
Bøndergaardene vidner om stor Velstand, og den flade, højt betalte 
Jord er ypperlig dyrket. Mod Nordøst hæver sig Bjærgkæden Dei
ster, hvor nogle af Preussens bedste Bøgebevoksninger findes1), 
indtil 400 m Højde; mod Sydvest skærmer den noget højere Süntel, 
medens Bückeberg giver Læ for nordvestlige Vinde. 

Fra Landsbyen Beber gik vi mod Vest op ad Bjærgskraaningen, 
ledsaget af to unge Förstere. Jordbunden er stift, vaadt Ler, og 
hvor Terrainformen tillader Agerdyrkning, har man i Mands Minde 
ryddet Skoven. En af vore Førere fortæller os, at de gamle vrange 
Bøge havde saa lave sammenfiltrede Kroner, at Drengene under 
deres Leg kunde springe som Egern fra Træ til Træ uden at komme 
paa Jorden. Beretningen, der ogsaa kendes af den tidligere Til
synsførende, Forstmeister SCHULZE, minder om denne Mands Udtryk, 
at Træerne »stod paa Hovedet«, da man fældede dem ned ad Bakke2). 
Den nuværende yngre Bøgeskov er gennemgaaende velformet; dog 
findes der holmevis en Mængde Tveger. Udhugningen lader efter 
vor Opfattelse meget tilbage at ønske, og i en vellykket Selvsaaning 
fra forrige Oldenaar gaar Opvæksten til Grunde af Mangel paa Lys; 
men samtidig har man nu benyttet Oldenaaret 1909 til at stille Be-
saaningshugst i god, næppe 100 Aar gammel Bøgeskov. Bønderne, 
hvem denne »Genossenschaftswald« tilhører, sætter ikke Pris paa 
den stærke Hugst, og den kan da kun begrundes ved at være fore
skrevet i den under Statens Kontrol tilvejebragte Driftsplan. 

Oppe hvor Højsletten begynder, staar en af de vrange Bøge, 
fra hvilke OPPERMANN ved Forstmeister SCHULZES Velvillie i 1909 

har faaet Olden; Træet minder om en Bøg i Færgelunden (Vrange 
Bøge Fig. 39). 

Gennem Statsskov, som bestaar af midaldrende, nogenlunde vel
formede Bøgebevoksninger, kommer vi til Dachtelfelde, en stor Høj
slette der mod Vest begrænses af en stejl Skraaning ned mod Todten-
tal, hvor Blutbach løber3) . For 40 Aar siden var her Domæne, 

1) A. SCHWAPPACH: Wachstum und Ertrag normaler Rotbuchenbestände, 
Berlin 1893, S. 14, Prøveflade Nr. 44: Højden er her i 136 Aars Alder 32.6 m, 
hvilket er mere end paa nogen anden Prøveflade i Værket. Derimod har det 
nedennævnte Arbejde fra 1911 større Højder, op til 35.8 m. 

2) Se foran Side 205. En udførlig, illustreret Beskrivelse af Suntelbøgen 
findes Side 198—206. 

3) Stednavnene fortæller om Sachsernes Sejr 782 over Karl den Stores 
Mænd, hvis Blod farvede Bækken rød (Dachtel = Ørefigen, Lussing). 
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som blev brugt til Faaregræsning; nu er Arealet bevokset med Gran, 
men ved en Hytte i Udkanten af et Stykke Tjenestejord staar en 
Halvkreds af lave Suntelbøge, om hvilke Forstmeister SCHULZE ved, 
at de er plantede. 

Paa Grænsen mellem Dachtelfelde og Todtental, som tidligere 
var Skel mellem Kongeriget Hannover og Kurfystendømmet Hessen 
— nu de to Provinser af samme Navn — staar, langs de gamle 
Grænsepæle, paa hessisk Grund (Skovdistrikt Hameln) en Mængde 
vrange Bøge af forskellige udprægede Former, kun ikke egentlige 
smukke Hængebøge. Vinden kan ikke have dannet disse Former, 
thi de vokser undertiden ud mod Vest, og Bjærgene hinsides Todten
tal giver Læ; Vildt og Kreaturer har næppe virket stærkt ved 
deres Bid, thi de kan — maaske med Undtagelse af Geder — ikke 
staa fast paa den stejle Skraaning. Hugst har næppe gjort Skade 
her, thi endnu i 1910 faar en stor Bøg Lov at falde om og raadne 
hen uden at blive opskovet. Skovranden er her Naturskov, medens 
den hannoveranske Bevoksning øst for Grænsen er ung regelmæssig 
Bøgeskov. 

Vi gaar nu nedad og kommer til Hülsede Genossenschaftswald, 
hvis midaldrende Bevoksninger delvis bestaar af velformede Træer, 
men dog ogsaa, især ned mod Nienfeld, indeholder mange vrange 
Former. Herfra gaar vi til den store smukke Bøg, som tilhører 
Baron MÜNCHHAUSEN 1 ) , og som minder om Fig. I l l ) i Vrange Bøge. 
Kronen, der i øvrigt trues af Skyggen fra den omgivende unge Gran
skov, er vidt udbredt, men ikke meget hængende; i Nærheden staar 
tre lignende, men mindre Træer. 

Over Lauenau vendte vi nu tilbage til Nenndorf. Vor Udflugt 
til Süntel havde paa alle Punkter bekræftet Bigtigheden af OPPER-
MANNS Beskrivelse, kun maa HAUCH fremhæve, at de tilbagebøjede 
S-former, der optræder ved Frederiksværk og Slangerup, ikke blev 
iagttagne paa Süntel. 

Vi overnattede i Bückeburg, en By paa 6000 Indbyggere, Hoved
stad i Fyrstendømmet Schaumburg Lippe, og den næste Morgen var 
her Lejlighed til at indhente forskellige supplerende Oplysninger hos 
Forstmeister SCHULZE, der nu bor her som Pensionist i Bergdorf 
am Harrel ved Randen af en smuk fyrstelig Bøgeskov med indblan
dede Lærke. — Den mangeaarige Bestyrer af Skovene paa Deister 
fremhævede, at der Side om Side med ypperlig Bøgeskov fandtes 
enkelte vrange Bøge paa denne Bjærgkæde, og SCHWAPPACH nævner 

') BRANDES Forstbotaniches Merkbuch for Hannover. Stedet hedder ikke, 
som ovenfor S. 210 (efter BRANDES) angivet, Niendorf, men Nienfeld. 
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under Boniteterne II og III to Prøveflader med meget daarlig Stamme
form J ) . 

Den 10 de September gik Rejsen gennem Wesergebirge og Teuto-
burgerwald til Bielefeld, Köln, hvor vi passerede Rinen, og Aachen 
over ensformede, skovfattige, flade Landstrækninger, hist og her 
med tarvelig Skov i hvilken Birk og Skovfyr spiller en fremtrædende 
Rolle. 

Ved Herbestal kommer man over den belgiske Grænse, og via 
Verviers—Pepinster naaede vi om Aftenen gennem smukke Egne 
langs Vesdrefloden, med Græsgange, Frugttræer, Fabrikker og skov
klædte Højder, det berømte Badested Spa. 

Straks efter Ankomsten samledes Mødets Deltagere til et tvang
frit Selskab, en »reunion amicale«, ved hvilken man havde Lejlighed 
til at opfriske gamle Bekendtskaber og blive præsenteret for nye 
Kolleger. I alt var der anmeldt 33 egentlige Deltagere, repræsen
terende 24 af de 25 Lande der er Medlemmer af den internationale 
Organisation; men til Stede ved Mødet var kun 30 Repræsentanter, 
i alt fra 21 Lande, hvortil dog kom forskellige ekstraordinære Del
tagere. 

Søndag den 11 te September tog Forhandlingerne deres Begyn
delse, efter at Præsidenten, Inspecteur general N. J. CRAHAY, havde 
budt velkommen. Den første Taler var Ministerialrat VADAS fra 
Ungarn, som gav en smuk Fremstilling af Robiniens Betydning for 
Skovbruget i hans Fædreland 2 ) , hvor den spiller en anselig Rolle og 
yder meget værdifuldt Gavntræ. 

Dernæst holdt Professor ARNOLD ENGLER fra Zürich et Foredrag 
om Arvelighedsforhold hos Skovfyr, bl. a. om de ovenfor S. 383 
omtalte Former fra Bonaduz, idet der forevistes en Række Fotogra
fier af Modertræer og deres Afkom. En Del af Materialet vil for
modentlig vise sig at være Former knyttede til bestemte Dele af 
Europa, altsaa efter CIESLARS Opfattelse klimatiske Varieteter, me
dens andre er ejendommelige Typer, der optræder Side om Side 
uden at kunne opfattes som Repræsentanter for bestemte klimatiske 
Forhold. 

Endelig fremførte Geheimerat WIMMENAUER den ovenfor omtalte 

') Die Rotbuche, 1911, S. 104, 124. 
2) Angaaende Enkeltheder i Forhandlingerne og Beslutningerne henvises 

til den officielle Beretning: V i e Congrés de FUnion internationale des stations 
de recherches forestiéres. Compte rendu des seances et des reunions, Brux
elles, 1911, der ogsaa sammen med det »Programme détaillé des excursions 
et des seances«, som Deltagerne fik leveret, giver Oplysning om Ekskursions 
stederne. 
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Plan til en Omordning af Jahresbericht über die Leistungen etc., 
og Præsidenten CRAHAY forelagde den ovenfor omtalte Sag: Udgivel
sen af en Bulletin fra Forsøgsanstalterne. 

Ved ENGLERS? Foredrag blev det fremhævet, at Træartens Højde 
falder med stigende Breddegrader og Højder over Havet. Uden at 
ville bestride Rigtigheden af denne almindelige Sætning kom HAUCH 
og OPPERMANN ind paa en Drøftelse af Forskellen mellem de to Stig
ninger : opad mod Nord og opad mod Bjærgtoppen, der ofte be
tragtes som ganske sideordnede. I Virkeligheden er der jo den for 
Skovtræernes Udvikling meget betydelige Forskel, at Dagens Længde 
saavel som Solstraalernes Retning forandres, naar man gaar mod 
Nord, medens disse Forhold er tilnærmelsesvis de samme i Lavlandet 
og op mod Bjærgtoppen. 

Søndag Eftermiddag blev anvendt til en Køretur i Omegnen, 
med Besøg ved de Kilder og Bade af hvilke Byen lever, og paa 
hvilke den ønsker at henlede Opmærksomheden. De kommunale 
Skove ved Sauveniére bestaar af mange forskellige Træarter, blandt 
hvilke Bøg og Vintereg jævnlig optræder med vrange Former. Som 
Rundplante indtager Kristtornen en fremtrædende Plads. Gennem-
gaaende var Skoven, set med en Forstmands Øje, kun tarvelig, men 
Maalet med Udflugten var vistnok heller ikke først og fremmest at 
studere Skovbrug. 

Spa ligger 260 m over Havet, omgivet af skovbevoksede Bjærge. 
Mandag Morgen kørte vi i Automobiler opad mod Øst, over Relle 
Croix til Hertogenwald og Hautes-Fagnes (Hohe Venn), hvis Højde 
over Havet er c. 600 m. Efterhaanden bliver Klimaet mere raa t ; 
ved 4—500 m hører Skovfyrren, der er indført fra Østerrig c. 1750, 
op at kunne udvikle sig til et velformet T r æ ; den synker ned til 
at blive forkrøblet, og Lærken gaar ud, men Kristtornen er almin
delig og siges at fructiflcere rigeligt1); Nedbøren stiger til 1500 mm. 
Efter de belgiske Forstmænds Opfattelse er Vindens Virkning her
oppe meget stærk, men paa Danske, som kender langt stærkere 
Virkning af Rlæsten, gør det et ejendommeligt Indtryk at se Wey-
mouthsfyr plantet ved Landevejen og meget høje Hækker af Avnbøg, 
undertiden ogsaa Bøg, om Husene. 

Hautes Fagnes er en 1500 ha stor Mosestrækning, 540—665 m 
over Havet, med Tørv af højst forskellig Dybde, fra 3 til 0.2 m. 
Terrainet er fladt, Underlaget er Klippe og ganske uigennemtrænge-

') Den regnfulde, kolde Sommer 1910 virkede meget skadeligt paa Træ
ernes Fructification i Mellemeuropa, og ved Juletid var der stor Mangel paa 
Bær af Kristtorn, saaledes at man endog har fremstillet en Efterligning kunstigt. 
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ligt for Vand. Afløb kan dette vanskeligt finde, og Mosen er derfor 
overordentlig vaad; da det regnede stærkt om Formiddagen, gik vi 
egentlig mere i Vand end paa Jorden. Man skulde synes, at Stedet 
egnede sig bedre for Græsdyrkning end for Skovbrug, men de bel
giske Forstmænd, der med stor Iver gør Forsøg paa at plante, frem
hæver, at den afsides Beliggenhed og det barske Klima, med mæg
tigt Snelæg om Vinteren, hindrer Egnens Landboere, som selv har 
store Mosestrækninger, i at udføre Opdyrkningen; desuden trænger 
man i Belgien stærkt til Træ, da man har en uhyre Indførsel, i 
1908: netto 162 Millioner fr. Skovarealet er ganske vist 535 000 ha, 
altsaa langt større end vort, som trods Fordoblingen i Løbet af et 
Par Menneskealdre kun er 324 000 ha, og Bevoksningsprocenten er 
18.2, medens den i Danmark kun er 8.3. Men Belgien har 7.5 Mil
lioner Indbyggere og derfor et langt mindre Skovareal pr. Individ 
end Danmark, hvis Folketal kun er 2.8 Millioner. 

Den Træart , man har valgt, er Rødgranen, som man planter 
•§ Aar gammel med Bor paa Tuer i Kompostjord, to Aar efter at 
man har gravet smaa Grøfter tæt ved hinanden. Planteafstanden er 
stor, i Regelen l J / a X 2 m. Tilvæksten synes kun ringe, men Plan
ternes Farve er sædvanlig kraftigt grøn. Arbejdet blev forevist i 
Udførelse, og vi gjorde Bekendtskab med en Række Forsøgsparceller, 
saaledes indrettede at Grøfternes Dybde, deres Afstand og Plante
afstanden varierede. Tillige havde man gjort Forsøg med at gøde 
Planterne og ventede sig meget heraf; de anvendte Stoffer var Kalk, 
Græstørvaske og Fosfater. Sædvanlig anvender man til 1000 Planter 
1 m3 Jord og 25 kg Gødning. Prisen for en almindelig Kultur op
gives til 231 fr. pr. ha, altsaa c. 90 Kr. pr. Td. Ld. — Hvor interes
sante end disse Forsøg var, syntes de os dog endnu ikke at have 
givet noget afgørende Resultat. 

Vi kom nu gennem midaldrende Granbevoksninger i Hertogen-
wald til et Skovfogedsted, og efter Frokost gik vi til en mærkelig 
gammel Bevoksning af Skovfyr, der i Form og Udvikling mindede 
stærkt om vore. Her i Skovens Midte trives Fyrren endnu godt 
425 m over Havet og lægger Beslag paa 350 ha ; i klimatisk Hen
seende ståar Stedet vistnok midt imellem Spa og det højtliggende 
Bastogne (515 m) ; Aarets Varmegrad bliver da fuldt saa høj som i 
Danmark, men Januar og Juli er koldere, April betydelig varmere 
end hos os. 

Ekskursionen bevægede sig gennem en Del nyanlagte Prøve
flader: Rødgran, Picea rubra (59 Aar) og Skovfyr samt nogle Kul
turforsøg med forskellige Træblandinger; ogsaa Pinus rigida (61 Aar) 
fandtes her. En Sammenligning med danske Maalinger er vanskelig, 
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da man i Belgien ikke klupper 1.3, men 1.5 m over Jorden og an
vender en fra vor afvigende Fremgangsmaade ved Beregning af 
Træmassen. 

Med Automobil kom vi nu forbi den mægtige Dæmning Bar-
rage de la Gileppe, der har forvandlet en Dal til en 80 ha stor Sø, 
hvis kalkfri Vand anvendes i Klædefabrikkerne ved Verviers. Herfra 
tog vi med Toget til Bruxelles, som vi naaede om Aftenen. 

Den følgende Formiddag samledes Deltagerne paa Udstillings-
pladsen, hvor Forhandlingerne ganske vist som Følge af Branden 
maatte henlægges til en halvfærdig Bygning, i hvilken Haandværkerne 
arbejdede Side om Side med os. Forsamlingen sluttede Diskussio
nen om ENGLERS Fyrre-Studier og om Indflydelsen af Skovfrøets 
Oprindelse med at vedtage Resolutioner angaaende Forsøg og Kon
trol med Frø samt Indretning af Stats-Frøvindingsanstalter, og der
efter boldt Geheimerat SCHWÅPPACH fra Preussen og Præsidenten, 
CRAHAY, Foredrag om Gødningsspørgsmaalet i Skoven. Medens 
SCHWAPPACH viste sig at indtage et mæglende, moderat Standpunkt, 
fik man her, som overhovedet under Mødet, det Indtryk, at Belgien 
hører til de Lande, der gaar videst i Brug af Kunstgødning, og det 
manglede ikke paa fremtrædende Repræsentanter for de til Gødnings-
handelen knyttede økonomiske Interesser. 

Et Foredrag af Professor VATER fra Tharandt sluttede sig til 
Forfatterens tidligere værdifulde Publikationer i Tharander Jahr
buch og støttedes af ypperlige kolorerede Tavler. VATER fremhæ
vede bl. a., at den dybt grønne eller grønblaa Farve ikke behøvede 
at være Tegn paa Plantens Trivsel, men undertiden kunde tyde paa 
en forceret »feberagtig« Udvikling, og at Tilførsel af et opløseligt 
Stof vil forøge Opløseligheden af de andre i Jordbunden værende 
Stoffer. 

Om Eftermiddagen var der trods vedholdende Regn Ekskursion 
til det smukke Arboret Groenendael ved Etterbeek, tæt uden for 
Bruxelles. Arboretet er ikke gammelt, men anlagt godt, efter Gruppe
systemet, og Væksten er fortrinlig. Eksempelvis kan nævnes 

Træart Alder Middelhøjde Middelomfang 
Aar m cm ved 1.5 m 

Pinus Banksiana 14 6.3 25 
Pinus Murrayana 11 4-9 26 
Picea omorica 17 6-4 34 
Picea Sitkaensis 19 9.1 33 
Laris leptolepis 11 7.7 26 
Qaercus rubra 24 11.1 49 

Det forstlige Forsøgsvæsen. II. 30. Sept. 1911. 2 6 
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Tæt ved Etterbeek Station findes en efter danske Begreber ual
mindelig smuk gammel Allee af Bøg, den første af denne Art der 
havde været Lejlighed til at se paa Rejsen. De belgiske Forstmænd 
betragtede den dog ikke som noget særlig seværdigt, og Udflugterne 
de følgende Dage skulde vise os, at den i hvert Fald langtfra var 
enestaaende. Lavlandets milde Klima gør sig stærkt gældende, og 
i Bruxelles er Trævæksten paa de mange beplantede Gader over
ordentlig smuk; mest fremtrædende er vel Ælmen og Platanen, men 
paa Avenue Louise, ved Indgangen til Udstillingspladsen, findes en 
prægtig Gruppe af Araucaria imbricata, der er 35 Aar gammel. 

Om Onsdagen den 14 de September var der Udflugt til Campinen. 
Vi rejste med Tog og Dampsporvogn over Louvain—Diest—Bourg-
Léopold til Hechtel og var nu ude paa Heden. Paa flere Steder 
under Vejs var der Lejlighed til at se smukke Alleer af Bøg og Eg, 
der udmærkede sig ved ranke Stammer, en til Topspidsen frem
trædende Hovedakse og en pyramideformet Krone, hvis Slankhed 
og tilspidsede Form afveg stærkt fra de almindelige brede danske 
Kuppelformer. At Stammen er rank, kan vel til Dels være en Følge 
af Beskæringen; men ogsaa den omhyggelige Sortering af de høj
stammede Planter, der fra gammel Tid har været i Brug1), er af 
stor Betydning, og den ranke udelte Hovedakse kan ikke tilveje
bringes ved Kunst. 

Videre gik det fra Hechtel til Vogns ad en brolagt Landevej, 
(der fører videre ind i Holland), indtil vi naaede en Fyrreskov, hvor 
de belgiske Ryddemaskiner, som til Dels vil være danske Skovbru
gere bekendte fra Arbejdsprøven paa Hindsgavl Maj 1910, blev fore
viste; oprindelig stammer disse Maskiner fra Amerika (Stump Puller) . 
Fra Ryddepladsen gik man ud paa Kulturarealerne og tilbragte 
nogle Timer med at se en Række Forevisninger og Forsøg. 

Campinen er en Sandslette i Nordbelgien, i alt 500 000 h a 2 ) , 
og dels (Høj-Campinen) 50—110 m, dels (Lavcampinen) 10—50 m 
over Havet. Med Forskel i Højden følger ogsaa Forskel i Fugtighed 
og Grundvandstand. Fælles for Campinens to Dele er det, at Jorden 
bestaar af løst, gulligt Sand, som ofte danner Klitter; Al og Blysand 
optræder hist og her ; Lyngen er meget udbredt. Henved 100 000 ha 
er nu bevokset med Skov, hvoraf 10 000 tilhører Kommunerne, me
dens private Skovejere besidder næsten alt det øvrige; dog har Staten 
ogsaa indkøbt enkelte Arealer, og et af disse ved Navn Pijnven, 
med 450 ha Hede og 50 ha Klit, var sammen med Exel Kommune-

l) A. B E I L : Die Feldholzzuchl in Belgien. Frankf. 1842, S. 25. 
ä) Nogle Forfattere regner med 800 000 ha. 
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skov det vigtigste Ekskursionssted. Skovfyr er den overvejende Træ
ar t ; Pinus maritima har undtagelsesvis overlevet de strenge Vintre 
187 9 /g 0 og 1890/91 , og i nyere Tid anvendes Pinus laricio var. corsi-
cana; forsøgsvis blander man nu i Brandbælter og paa fugtige Ste
der, hvor Naaletræerne ikke vil trives, en Række forskellige Løv
træer, hvoriblandt Quercus rubra, Casianea vesca og Robinie. Ofte 
havde de ældre Fyrrebevoksninger et sygeligt Udseende, men man 
indlader sig heller ikke paa at holde dem i høje Omdrifter; allerede 
ved 40—45 Aars Alder kan de bedre Bevoksninger, med 150—200 m3 

pr. ha, have en Værdi af 2000—3500 francs1). Med disse Priser 
for Øje kan man forstaa, at Ejerne gør sig Haab om en rimelig 
Rente af den private Kapital, der anbringes i Hedeplantninger, og 
at disse udføres meget omhyggeligt. Vi saa den raa Hede blive be
arbejdet med Dampplov uden forudgaaende Skrælpløjning, og den kan 
straks efter tilplantes. Ofte anvender man anselige Mængder Kunstgød
ning (indtil 100 fr. pr. ha) , og Lupiner der pløjes ned. De belgiske 
Forstmænd tillægger Dyrkningen af Lupiner stor Betydning. Allerede 
for 100 Aar siden har man anvendt Gyvelen som Middel til Jord
forbedring og Opdyrkning af Hede, medens den endnu tidligere har 
været dyrket som Foderplante2). 

Flyvesandet dæmpes ved Dækning med Lyng (og Lupinhalm), 
ganske paa samme Maade som hos os; det er vistnok i Virkelig
heden den danske Arbejdsmaade, der over Holland har fundet Vej 
til Belgien. 

Forsøgene, der alle var grundlagte i de sidste Aar, omfattede 
saavel Jordbearbejdning og Gødskning som forskellige Racer af Pinus 
silvestris og Blanding af denne Træar t med Pinus rigida og andre 
Fyrrearter. I Løbet af nogle Aar vil disse Forsøgsrækker vistnok 
give højst interessante Resultater, som fra dansk Side bør følges 
med Opmærksomhed. 

Paa Hjemvejen, der gik over Antwerpen, saa vi atter mange 
smukke Alleer af Bøg og Eg, overalt den samme ranke Vækst uden 
synlig Paavirkning af Vinden, som dog maa blæse med en betydelig 
Kraft i disse flade Egne. Der maa da være andre klimatiske Fak
torer, der formaar at styrke Træerne, og de foran meddelte Oplys
ninger om Varmegrader og Nedbør giver i saa Henseende værdifulde 
Fingerpeg. Temperaturen er omtrent 2° højere end hos os; Ned
børen er langt større om Foraaret og lidt større om Sommeren, men 

*) 1000 fr. pr. ha svarer omtrent til 400 Kr, pr. Td. Ld. 
2) J. R. SCHWEHZ: Anleitung zur Kenntnisz der belgischen Landwirtschaft, 

Bd. III, Halle 1811, S. 342. 

26* 
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om Efteraaret omtrent som paa Sjælland og langt mindre end i 
Vestjylland. 

Vi har allerede tidligere *) udtalt den Formodning, at de klima
tiske Forhold kan forklare os Hededannelsens Udvikling. Vi finder 
her i Belgien et mere gunstigt Klima, særlig om Efteraaret, og sam
tidig en langt mindre ondartet Hededannelse end i Vestjylland. 

Naar vi gaar endnu længere mod Sydvest, til de franske Heder 
Les Landes, er Hedejordens Beskaffenhed en ganske anden end hos 
os. Herom siger A. MENTZ i sin smukke Beskrivelse »Rejseindtryk 
fra Les Landes« 2 ) : »I Overfladen er Sandet mørkt graaligt farvet 
af organiske Bestanddele, men det karakteristiske humøse Lag, Lyng
skjolden, som vi finder paa Nordeuropas Heder, mangler fuldstæn
dig i Les Landes. Den »Tørvedannelse paa det Tørre«, som P. E. 
MÜLLER saa træffende har kaldt Hedetørvens Dannelse paa de jydske 
Heder, finder ikke Sted paa de franske. Utvivlsomt beror dette paa 
en Samvirken af forskellige Aarsager, men meget væsentlige Faktorer 
er dog sikkert de klimatiske, særlig Temperaturforholdene«. 

Den følgende Formiddag blev anvendt til en Gennemgang af 
den belgiske Skovbrugsudstilling, paa hvilken Imprægnering, Jagt og 
Entomologi spillede en fremtrædende Rolle. Megen Interesse frem
bød Skovbrugsafdelingen i den hollandske Udstilling, med smukke 
Billeder, oplysende grafiske Fremstillinger og et udmærket Katalog, 
der alt blev os forevist af Landets Repræsentant, Forstinspektor 
VAN DISSEL, Chefen for det hollandske Skovbrug. 

Om Eftermiddagen fortsatte man Diskussionen om Gødnings-
spørgsmaalet, medens Oberförster ROTH fra Ungarn talte om Skovens 
Forsyning med Kvælstof og den russiske Professor MOROSOFF i sit 
Foredrag belyste Skovens Indflydelse paa Grundvandspejlet. 

Henad Aften rejste Selskabet til den ardenniske By St. Hubert, 
ikke langt fra Bastogne og med et lignende Klima som denne By 
(S. 387) dog noget mindre barsk — Højdeforskellen er 65 m —. 
St. Hubert ligger i en meget smuk Bjærgegn, 450 m over Havet, om
givet af Skove og Moser; Klimaet er køligt og Nedbøren anselig, hvil
ket bevirker, at Skovjorden paa fladt Terrain let gaar over til Mose, 
naar den blottes ved Forhugning. Højst ejendommeligt var det at 
se Mosedannelsen tæt op ad Bøgeskoven, og Midlet til at genvinde 
Arealet for Skovdrift var Afvanding, efterfulgt af Plantning af Rød
gran, som her trivedes meget godt. Granskoven var nu 50 Aar; 
Mosen havde »sat sig«, og man kunde plante Ædelgran og Bøg som 

») Haandbog i Skovbrug S. 81. 
») Nordisk Tidskrift 1910. 
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Afløsning for Rødgranen. Medens Bøgevæksten her, ved 545 m, min
dede meget om Forholdene i Danmark, kom vi paa et senere Tids
punkt af Ekskursionen til en Bevoksning, der ved sit fra danske 
Forhold afvigende Udseende frembød den største Interesse. Stedet 
hedder Hétre au Corbeau og danner en nordvestlig Skraaning 400— 
415 m over Havet; Jordbunden er af fortrinlig Beskaffenhed, dyb-
grundet og frisk, men meget forskellig fra den, vi finder i vore 
gode Bøgeskove; et sammenhængende Dække af Bundplanter findes 
ikke, og Overgrunden bestaar for en stor Del af Smaasten, der mere 
ligner Skærver end Grus. I en saadan Jordbund kan der paa hæl
dende Terrain ikke opstaa Surhed, og Bøgen nyder da godt af den 
anselige Nedbør i Foraar og Forsommer. Bevoksningen dannes af 
Bøg blandet med Æretræ, Eg og Ælm, der i 120 Aars Alder havde 
Højder indtil 40 m og Gennemsnitstykkelser paa 40—60 cm. Vi 
Nordboer, HAUCH, HESSELMAN og OPPERMANN, var enige om, at vi 

aldrig havde set noget tilsvarende, thi Bevoksningen udmærkede sig 
ikke blot ved Træernes Størrelse, men i lige saa høj Grad ved 
Stammernes snorlige Form og Renhed indtil 20—25 m Højde, saavel 
som ved Kronernes kraftige Udvikling og smukke Form. Hertil 
kommer, at Bevoksningen drives i Plukhugst og saaledes er et yp
perligt Bevis for, at denne Driftsform ikke i og for sig giver kna
stede og grenede Træer, men kun gør Skade, naar den misbruges1) , 
eller naar den anvendes paa et Voksested, hvor den ikke hører 
hjemme. Vi har allerede tidligere fremhævet Nedbørens og Luft
fugtighedens Betydning for Plukhugstdriften2), og hvad vi saa ved 
St. Hubert, bestyrkede os i vore Anskuelser. 

Af større Træer indeholdt Bevoksningen kun c. 210 pr. ha, 
men spredt mellem disse fandtes Smaagrupper af Opvækst og vel
formet Stangskov, som i Fremtiden vil kunne afløse den gamle Skov, 
uden de sædvanlige Ulemper ved Foryngelsen: Jordbundsforringelse, 
Standsning i Produktionen, Fare for at Kulturen mislykkes eller be
skadiges og i hvert Fald Udgift ved Frembringelse af Ungskov. 
Som Bevoksningen nu staar, indeholder den vistnok 600 m3 pr. ha, 
altsaa langt mere end gennemsnitlig for velbevoksede danske Skov
distrikter; alene Gavntræet er anslaaet til 340 m3. 

Om Aftenen naaede vi tilbage til Bruxelles, og den følgende 
Dag, Lørdagen den 17 de September, blev atter anvendt til en Eks
kursion, denne Gang i Byens umiddelbare Nærhed, til Foret de 

') Jfr. A. OPPERMANNS foranstaaende Afhandling: Vrange Bøge i det nord
østlige Sjælland, særlig S. 144-145 og S. 182. 

2) HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug, S. 243—244. 
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Soignes. Medens Gaarsdagen havde vist os Bøgeskoven i den mest 
fuldkomne Plukhugstdrift, kom vi nu til Bøgebevoksninger af lig
nende Skønhed, men fremkomne paa en ganske anden Maade, ved 
Plantning af højstammede Planter, »Heistere«, paa store Afstande, 
om end tættere end de alsiske Brudgomskobler1) . Jordbunden er 
leret, Terrainet svagt bølgeformet, undertiden fladt, Højden over 
Havet 120 m; Grundvandet staar højt; Egnens Klima er mildt, Ned
børen noget større end hos os. Plantningerne er nu 120—150 Aar 
gamle og fortæller om den paa en vis Maade højtstaaende Kultur
teknik, der ha r hersket i de belgiske Skove paa en Tid, hvor Be
styrerne var østerrigske Forstmænd. Allerede 1545 findes her Spor 
af et ordnet Skovbrug, men den egentlige Fremgangstid begyndte dog 
først 1736 og varede, indtil Belgien fra 1794 kom under Frankrig. 
I »Canton de la Reine« saa vi Bevoksninger, hvis Højde var 40 m, 
og hvis 25 m høje Stammer var saa ranke, at man paa Afstand 
kunde antage dem for Ædelgraner. Bevoksningen frembød et Syn 
af stor Skønhed, og HAUCH bemærkede her den ensfarvede graalige 
Bark, dækket af et fint grønligt Lag, der ligner udstrøet Pulver, — 
efter Iagttagelser i Danmark et Tegn paa ypperlig Bøgevækst. Dr. 
HESSELMAN, for hvem Sagen blev omtalt paa Ekskursionen, mente 
at kunne forklare, at det grønne Lag, en Alge, særlig udviklede sig, 
hvor Væksten var hurtig og frodig. — Hist og her fandtes indblandet 
Ege, som vel ogsaa viste en smuk Udvikling, men hvis Skønhed dog 
ikke kunde maale sig med Bøgenes. 

En Række yngre c. 40aarige Bevoksninger var langtfra saa 
smukke som den gamle Skov, men deres Oprindelse var ogsaa en 
ganske anden. Ved Forespørgsel paa Stedet fik ENGLER, der har 
gjort Bøgeskovens Skyggeplanter, »Vorwuchs«, til Genstand for ind-
gaaende Studier 2) , oplyst, at disse midaldrende Bevoksninger er frem
komne ved Plantning, og at denne er udført af Træhandlerne, som 
købte Skoven parcelvis og med Forpligtelse til at beplante Arealet. 
Det var ikke til Gavn for Skoven, at Foryngelsen nu kom i Hæn
derne paa Købmænd, thi for at spare opgav de Anvendelsen af 
skolede Planter og nøjedes med at udplante den undertrykte Opvækst, 
der fandtes i de gamle Bevoksninger; de har herved ikke blot for
mindsket Tilvæksten, men ogsaa forringet Træformen, thi de vrange 
Bøge har størst Evne til at taale Modertræernes Skygge3). Tillige 
ha r man her faaet Bevis for, at selv ypperlige gamle Bevoksninger 

») Se foran S. 238-245 . 
2) Mitteilungen der Schweizerischen Centralanstalt f. (1. forstliche Ver

suchswesen, Bd. X, H. 2, 1911. 
3) Se foran S. 232. 
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leverer noget Afkom, der har Anlæg til at faa daarlige Former, 
hvadenten man nu vil opfatte disse som »Minus-Varianter« i Arvelig
hedslærens Betydning af Ordet, eller man vil antage, at Modertræ
erne er af blandet Oprindelse, Krydsningsprodukter hvis Anlæg 
spaltes gennem Afkommet. 

I disse Bevoksninger var der nylig anlagt en betydelig Bække 
Udhugningsforsøg og Gødningsforsøg. Størst Interesse frembød det 
Areal, fra hvilket man havde fjernet Løvet og Skovens øvrige Affald. 
Virkningen paa Jordbunden var overordentlig stor: Muldplanterne 
var forsvundne, Jorden var fast at t ræde paa, næsten som et Ler
gulv, Tilvæksten var formindsket, og Bevoksningen stillede sig mær
kelig lyst, medens det ellers var karakteristisk for Foret de Soignes, 
at Bøgen i høj Grad viste sin Egenskab af Skyggetræ og herved af
veg betydeligt fra den Del af vore Bøgeskove, der forekommer 
under mindre gunstige Forhold. 

Det kom ved denne Lejlighed paa Tale mellem HAUCH og 
OPPERMANN, at Skyggetræerne paa det mindre gode Voksested nær
mer sig til at blive Lystræer, og at omvendt Lystræerne, hvor For
holdene er dem gunstige, kan faa Karakter af Skyggetræer. Paa 
den fladgrundede, fugtige, kolde Ler stiller Bøgen sig lyst, og Bun
den bliver græsklædt; hvor Forholdene tiltaler Egen særligt, kan 
den i en lang Aarrække holde Jorden ren, indtil det urteagtige 
»aabne« Plantedække, i hvilket Græsserne kun spiller en under
ordnet Bolle, efterfølges af Buskvækster (jfr. ovenstaaende Beskri
velse S. 382 fra Krailsheim). — I en smuk gammel Bøgebevoksning 
tæt ved Waterloo saa vi den danske Bulleharve anvendt i Foryngel
sens Tjeneste, efter at vi havde indtaget Frokosten ved den prægtige 
Hétre VISART, det skønneste Træ i Skoven. 

Søndagen den 18 de September holdt Kongressen sil Slutnings-
møde, hvis mest betydningsfulde Besultat var Vedtagelsen af Planen om 
Udgivelse af en international forstlig Bibliografi, saaledes som oven
for omtalt. Med jævnt voksende Hastighed blev der holdt Foredrag 
om Blandingsskov, og derefter om Douglasien i Belgien af den bel
giske Professor BOMMER som i Forening med Grev VISART havde 
udgivet et meget smukt Værk om fremmede Træarter, medens Pro
fessor SCHERMBEEK fra Holland holdt et fantasifuldt Foredrag om 
Træformer og Træernes Vækst, om Forsøg der burde udføres i 
Skovbruget, m. m. m. Endelig vedtog man at holde det 7 de inter
nationale Møde 1914 i Ungarn. 

Den følgende Morgen forlod vi Bruxelles og rejste efter Anvisning 
af Forstinspektor VAN DISSEL til Breda øst for Oudenbosch, syd for 
Dordrecht, hvor vi blev førte om af Forstassessor TUTEIN NOLTHE-
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Nius, der med megen Elskværdighed viste os de nærliggende Stats
skove. Først saa vi en Egeskov, het Mastboseh, vest for Byen paa 
fuldstændig fladt Terrain, kun faa Meter over Havet; Grundvandet 
stod højt, saaledes at de omliggende Marker blev afvandede ved 
Pumpning; Jordbunden var stift Ler. Heraf fulgte naturligt, at 
Egens Højde kun var ringe, i lOOaarige Bevoksninger næppe over 
20 m; men Træformen var god, saaledes at en kraftigt udviklet 
Krone hævede sig over 10-—12 m rank, grenefri Stamme uden 
Vandris, og Bunden var dækket af et frodigt Krat. 

I Kulturerne anvendte man næsten overalt Blanding, og særlig 
blev Egen plantet højstammet ind mellem Fyr, Æl m. m.; man stil
lede sig ganske afvisende over for rene Kulturer af Eg, som tidligere 
havde været anvendte et enkelt Sted. — Overalt i de unge Egekul-
turer saa vi stærke Angreb af Meldug. 

Medens Skoven, som sagt, i Hovedsagen bestod af Eg, fandtes 
der dog nær ved Skovfogedstedet en Gruppe gamle Bøge, plantede 
paa meget stor Afstand; Højden var ikke stor, men Formen var 
ganske god, og den omtalte grønne Farve paa Barken fandtes 
ogsaa her. 

Fra denne Skov begav vi os til et noget højere liggende sandet 
Terrain, sydøst for Byen, hvor vi forefandt en særdeles smuk Be
voksning af Skovfyr, der i 120 Aars Alder havde 30 m Højde og 
20 m rank, grenefri Stamme. Breda er bekendt som det Sted i 
Holland, hvor man tidligst, allerede Aar 1514, har begyndt Dyrknin
gen af Skovfyr, en Sag der har haft stor Betydning for den holland
ske Skibsbygning1). 

Tirsdagen den 20 de September rejste vi til Haag('s Gravenhage), 
hvor vi ønskede at se Havvindens Virkning paa Trævæksten. Naar 
man følger den gamle Egeallee Oude Weg, der fører mod Nordvest 
ud til Badestedet Scheveningen, ser man vel tydelig Vindens Virk
ning, men Træformerne er dog langt bedre end hos os i Nærheden 
af Vesterhavets nordlige Del. Den samme Iagttagelse kan vi endnu 
tydeligere gøre i Lystskoven Het Bosch, tæt nordøst for Haag; 
sandsynligvis kunde man vel paa dette Sted ved en forstmæssig 
Drift frembringe endnu bedre Former, og som Vidnesbyrd om 
Vækstens Frodighed genfandt HAUCH her den lysegrønne Farve paa 
Barken. Oplysningerne S. 387 viser den store Forskel paa Klimaet 
ved Hollands Kyst (Vlissingen) og i Danmark, der forklarer For
skellighederne i Vindens Virkning. 

J) G. E. H. TUTEIN NOLTHENIUS: Handleiding voor het aanleggen en be-
handelen van grove-dennen-bosschen, Arnheim, 1891, S. 2—4. 
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Fra Haag rejste vi samme Aften mod Øst til Apeldoorn, en 
lille By sydøst for Zuidersøen. Forstmeister TÜTEIN NOLTHENIUS, 
til hvem Inspektor VAN DISSEL havde anbefalet os, viste os he r 
omkring i sit vidtstrakte Distrikt, der dels tilhører Staten og anven
des som Apanagegods, dels er Dronningens private Ejendom, som 
stadig udvides ved Plantning. Paa Byens Villaveje finder vi lignende 
udmærkede Alleer af Eg og Bøg som anden Steds; mod Nord ligger 
det kongelige Landslot omgivet af Skov, og mod Vest gaar Skoven 
jævnt over i et storladent Hedelandskab, der minder om vore jydske 
Bakkeøer og hæver sig indtil 100 m over Havet, med vide Udsigter 
over store Dele af det østlige Holland. Ad fortrinlige Klinkeveje 
kører vi ud mod det mærkelige Echoput (Ekkobrønden), som har 
Navn af en 232 Fod (73 m) dyb Brønd, der fortæller om Grund
vandets Stand i disse Egne. Her, paa Grænsen af Heden, danner 
Vejen til Amersfoort en seksdobbelt 100 Aar gammel Allee af Bøge, 
som vel ikke er særlig store, men som trives godt og ser ud til at 
kunne leve længe. 

Hedejorden synes ikke bedre end det almindelige Grus og Sand 
paa vore Bakkeøer, men Lyngskjolden er vistnok mindre sur end hos 
os, og efter at den raa Hede er reolpløjet, kan Arealet tilplantes det 
følgende Foraar . Man anvender her overvejende Skovfyr, som trives 
godt, men blander den med Grupper af Eg og Bøg, der opelskes 
som store, fortrinlige, flere Gange omskolede Planter, med kraftig, 
kegledannet Stamme og pyramideformet Krone, der naar lige til 
Jorden; efter hollandsk Opfattelse anses dette Materiale ikke for 
særlig dyrt, naar man anvender en passende Planteafstand, og Kul-
turmaaden regnes for at være overordentlig sikker. Foruden Skov
fyr anvender man ogsaa Birk som Blandingstræ i Bøge- og Egekul-
turer, og gennemgaaende foretrækker man de blandede Kulturer for 
de rene. Det forekommer os dog, at her ogsaa findes gode rene 
Egebevoksninger, som kun trænger til en jordbundsbeskyttende Un
dervækst. Paa nogle Steder er Jorden ikke dækket med Græs, men 
Ørnebregner hvis Fremkomst her anses for et Gode. 

De ældre Bevoksninger af Bøg og Eg var kun af middelmaadig 
Godhed; Højderne var beskedne og Formerne til Dels tarvelige; 
men deres Tilstand vidnede dog om, at her kan gro Løvskov paa 
Hedebund. Om Hededannelsens Alder vidste man kun, at den var 
anselig; det var et gammelt Hedelandskab med Skovanlæg, ikke en 
gammel Skovegn med indtrængende Hede, vi saa. Men Frembrin
gelsen af Løvskov er begyndt tidlig i disse Egne, og man ha r 
vistnok en mangeaarig Erfaring for Blandingen Skovfyr-Eg; den 
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omtales fra Belgien allerede for 100 Aar siden1), og paa vor Vej 
kom vi forbi Ege-Stævningsskove, som Bønderne havde anlagt for 
Barkens Skyld; i sin Tid havde Udbyttet været fortrinligt, og selv 
nu kunde Driften trods de lave Priser betale sig nogenlunde. — 

Om Aftenen rejste vi fra Apeldoorn mod Nord, til den lille By 
Assen i hvis Nærhed vi den følgende Morgen gennemgik en smuk 
Lystskov, hvor Rødgranen spillede en større Rolle end i de holland
ske Skovdistrikter, vi tidligere havde set. Skovfyr og Løvtræer 
manglede dog ikke, og overalt bar Trævæksten Præg af Velvære og 
Frodighed. Dette Indtryk fulgte os paa vor Vej ud af Holland, 
uagtet vi ved Groningen nærmede os stærkt til Vesterhavets sydlige 
Kyst; men selv her i den nordligste Del af Landet er der jo et 
langt bedre Klima end hos os. 

Hvad vi saa og hørte paa vor Rejse gennem Belgien og Hol
land, bekræftede den Antagelse, som allerede er fremsat af Skovfrø
kontorets Indehaver, Hr. JOHANNES RAFN, at de hollandske Agern, 
som i Mængde indføres til Danmark, overvejende stammer fra vel
formede Modertræer, da Indsamlingen mere foregaar paa de træ-
beplantede Veje, der ofte desuden er belagte med Klinker, end i Sko
vene; men selv i den egentlige sluttede Skovbevoksning synes ranke 
Former at optræde hyppigere end hos os. Som bekendt har hol
landske Agern rundt om i Danmark givet særdeles smukke ranke 
Bevoksninger, der allerede i 10—15 Aars Alder udmærker sig tyde
ligt fremfor vore almindelige Kulturer af dansk Oprindelse. Hermed 
skal selvfølgelig ikke være sagt, at danske Agern altid giver krogede 
Træer, eller at alle unge Ege, som stammer fra Holland, er ranke; 
det er let at finde Undtagelser, men de kuldkaster ikke Regelen. 

En stor Fordel er det, at Egen i Hollands varme Klima næsten 
hvert, eller dog hvert andet, Aar bærer rigelig Frugt, saaledes at 
man kan være nogenlunde sikker paa at finde de Mængder Agern, 
der ønskes, og endelig kommer hertil den lette Forbindelse ad Sø
vejen, som kan føre til Besparelser i Fragten. Over for disse Lys
sider maa fremhæves som en Ulempe, at de hollandske Agern kom
mer fra et Klima, der er noget mildere end vort, og Virkningen 
heraf har allerede vist sig i vore unge Besaaninger, hvor Planterne 
holder sig meget længe grønne om Efteraaret og modner deres Skud 
mindre godt end Ege af dansk Oprindelse. Hvor Vejrforholdene er 
særlig barske, som paa de jydske Heder, kan man derfor næppe 
anbefale Brugen af hollandske Agern, men disse maa dog selvfølge-

*) SCHWBRZ, anf. St. S. 403, 413—423. 
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lig foretrækkes for Frø af endnu mere sydlig Oprindelse, som man 
i tidligere Tid ofte har anvendt, blot fordi det var billigt. — 

Ad Smaabaner uden for de store Turistruter kom vi den 22 de 
September over Ihrhove—Leer gennem de store Emsmoser til Byen 
Oldenburg og derfra til den lille By Varel, ikke langt fra Wilhelms-
hafen. Her blev vi modtagne af den storhertugelige Oberförster 
BUNNIES, Bestyreren af Varel Skovdistrikt, der den følgende Dag 
med megen Elskværdighed førte os om i de interessante Skove. 
Egnen er flad og leret med stor Teglværksdrift og mange Tørve
moser; Skovkulturen er vistnok her i Oldenburg langtfra saa gam
mel som i Holland og Belgien, og Skovene har ligesom hos os været 
Genstand for megen Mishandling. Distriktets vigtigste Træart var 
Eg (Quercus pedunculata), hvis Udseende svarede ganske til, hvad 
vi var vante til fra Danmark; krogede Former og lave Stammer 
var Regelen, høje og ranke Former Undtagelsen; Vandris forekom i 
Mængde, og paa Grund af den svage Udhugning var Kroneudviklin-
gen ofte daarlig. De ældre Bevoksninger, der bar Præg af at være 
Naturskov, indeholdt en Mængde forskellige Træformer og maa 
kunne have leveret meget værdifuldt Skibstømmer. De yngre Ege-
bevoksninger var til Dels frembragte ved Selvsaaning, men var 
stærkt blandede med Avnbøg og andre Løvtræer. 

Som Minde om den Naturskov, der efterhaanden forsvinder, 
har man bevaret en anselig Strækning, 60 ha, Neunburger Urwald, 
der udmærker sig ved en sjælden Skønhed. Bevoksningen er først 
og fremmest mægtige Ege, af hvilke nogle er ganske friske og staar 
i deres fulde Kraft, medens andre er hule og halvtørre, og de mest 
affældige synker til Jorden, overvoksede med Vedbend; rundtom 
ligger faldne, henraadnende Stammer, og over dem breder sig den 
frodigste Plantevækst af Avnbøg, Bøg og talrige Buske, blandt hvilke 
Kristtornen opnaar en overordentlig Størrelse og træagtige Former. 
Egnens Klima kan vel omtrent være som ved Emden, maaske dog 
med nogen Tilnærmelse til Forholdene i Groningen, altsaa kendelig 
mildere end hos os, men (S. 388) med temmelig ringe Nedbør. 

Hvor fængslende end Opholdet i Urskoven kunde være, saa 
var den dog ikke Maalet for vor Rejse. Vi ønskede først og frem
mest at se den Bevoksning af Lærk, som KRÖMMELBEIN ha r anlagt, 
og som vi tidligere har omtal t 1) . Bevoksningen skuffede ikke vore 
Forventninger, men overtraf dem om muligt; Højden var vistnok 
c. 33 Meter; allerede 1898 havde en Maaling givet Resultatet 30.8 m; 
Stammerne er ofte snorlige og Bevoksningens Træmasse meget an-

*) Haandbog i Skovbrug S. 122, 507. 
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selig, om end Februarstormen 1894 har brudt Slutningen noget. 
Prøvefladen findes i Waldort Garlichshagen (ved Mühlteich); Be
voksningens Fødselsaar er 1815, og i 75 Aars Alder indeholdt den 
med 344 Stammer pr. ha 523 m3, hvoraf 472 var Derbholz (over 
7 cm), 51 Reisig. Jordbunden er leret Sand og sandet Ler, altsaa 
passende for Lærk; den unge Kultur er opvokset under fortrinlige 
Læforhold, midt i Egeskoven. Om Planternes Oprindelse meddelte 
Oberförster BÜNNIES os, at Oberförster SCHWARTZEL allerede 1798 
fra England eller Skotland indførte 100 Lærkeplanter, som han plan
tede paa en beskyttet og solrig Plads i den grevelige BENTINSKE 
Park ved Varel. Herfra stammer alle Distriktets Lærke, og saavel 
SCHWARTZEL som hans Efterfølger KRÖMMELBEIN, der i sin Ungdom 
havde lært Gartneriet, anvendte Kvalitetsvalg (Zuchtwahl) ved Op
elskning af Lærkebevoksninger. Disse Oplysninger, hvorefter det er 
fra Storbritannien, at Varel-Lærkene stammer, taler ikke for den 
fra anden Side fremsatte Formodning, at Arten skulde være Larix 
sibirica. Det sandsynligste er, at vi her staar over for en Bevoks
ning af den almindelige Lærk (Larix europæa), og for OPPERMANN 
var det meget interessant at sammenligne disse Pragteksemplarer 
med de forkrøblede Lærke fra Bonaduz, der er omtalte ovenfor. — 

Om Eftermiddagen forlod vi Varel, naaede Hamburg ved Aften 
og rejste den følgende Dag, Lørdagen den 24 de September, over 
Warnemünde tilbage til Danmark. 

L. A. H. A. O. 


