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Fig. 1. Den største Skovfyr (Nr. 3) paa Gram, set fra Nordvest. 
J. A. NIELSEN fot. 1921. 
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MIDT- OG VESTJYLLAND. 
S P R E D T E STUDIER. 

Af 

A. OPPERMANN. 

/. Vestjyllands ældste Fyrretræer. 

Okjult mellem Skove og Bakker ligger det skønne Herre
sæde Gram Øst for Ribe, omgivet af Aaen hvis ene Arm 
breder sig til en lille Sø eller Mølledam. Søens Vandspejl er 
næppe 20 Meter over Havet, men i Lunden Sydøst for Slottet 
stiger Jordsmonnet indtil 45 Meters Højde, og den sydlige Ud
kant af Parken nærmer sig de 40 Meter. I Storskoven, Nord 
for Aadalen, finder vi Højder over 50 Meter. 

Kun 25 Kilometer fra Kysten, 40 km fra det aabne Hav, 
trives her en frodig Løvskov af de almindelige danske Træ
arter. Her findes kæmpemæssige Bøge, indtil 32 Meters 
Højde og over 4 Meter i Omfang. Egen forynger sig ved 
Selvsaaning, Rødællen og Kristtornen udvikler sig saa smukt 
som noget Sted i Danmark. Hist og her findes enkelte ældre 
Naaletræer indblandede i Løvskoven, og en Allé langs Syd
siden af Parken er Skovfyr. 

Denne Træart opnaar her en Størrelse og Skønhed som 
intet andet Sted i Vestjylland og har allerede herved Krav 
paa vor Opmærksomhed. 

Fig. 1 viser det tykkeste Træ, saa tykt at vor Klup ikke 
kan maale dets Diameter, der nærmer sig 90 Centimeter. Om
fanget i almindelig Maalehøjde, 1.3 m over Jorden, er 280.0 
Centimeter, Højden 18.0 Meter. 3.8 m over Jorden deler 
Stammen sig i tre store Grene, og den vestligste af disse er ved 
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5.3 Meters Højde atter delt i to store Grene. Mod Syd er 
der ved 3.8 Meter Spor af en stor Gren, saaledes at Træet har 
været firdelt i denne Højde, eller maaske delt i 5 Grene, af 
hvilke den ene da har dannet en ny Top. 

En Grundplan af Alleen, hvis Retning er omtrent fra Vest 
til Øst, ses paa Fig. 2, hvor Højden (h), Bulhøjden (7), Dia
meteren (d) og Omfanget (o) af det enkelte Træ findes opført 
ud for dets Nummer. Afstanden mellem de to Trærækker er 
6.0 Meter, og fra Træ til Træ i Rækken er der c. 5Vs Meter. 
Man ser, at her er i alt 10 Skovfyr, efter at det I l t e Træ, der 
stod Øst for Nr. 3 (det store Træ der er afbildet paa Fig. 1), 
var fældet d. 10de Oktober 1921. Højden er maalt til det 
øverste Punkt af Kronen, hvis Form i Regelen er svagt hvæl
vet, næsten flad; Bulhøjden er den lodrette Afstand fra Jor
den til det Sted, hvor de nederste kronedannede Grene udgaar 
fra Stammen; Diameteren er Middeltal af 4 Maal, tagne 1.3 m 
over Jorden; Omfanget er maalt i samme Højde. Man ser, 
at der findes 1 Ask og 1 Askestub i Alleen. Mod Nord er 
det tilstødende Areal Græsplæne med enkelte fritstaaende 
Træer; mod Syd grænser Alleen til et smalt Bælte af Løvtræ: 
Ælm, Ask, Eg m. v., og uden for dette findes en Jordvold, 
som danner Skel mellem Parken og en af Gaardens Marker. 
Stedet er stærkt udsat for Sydvestvinden. 

De enkelte Fyrretræer beskrives saaledes: 
Nr. 1. Bullen ret. Fra 2 Meter over Jorden opefter 

er hele Bullen tæt besat med store Grene-Ar. Kronen stor 
og dyb. 

Nr. 2. Bullen er svagt sabelformet, med en Bugt mod 
Nordøst i 4.9 Meters Højde. Kronen lille, har tidligere været 
trykket af de omgivende Træer, men er nu helt fri. 

Nr. 3 er beskrevet ovenfor. 
Nr. 4. Ved 3.2 m over Jorden udgaar en stor levende 

Gren mod Øst. Bullen noget bugtet. Fra den nederste Gren 
og til Jorden har Østsiden Mærke af en langstrakt Beskadi
gelse, der nu er dækket af ny Bark. Stor, dyb Krone. 

Nr. 5. Bullen har en Bugt i 3.7 Meters Højde, men er 
ellers ret. Stor, lidt fladt udbredt, skærmformet Krone. 

Nr. 6. Ved 3.8 Meters Højde en stor, levende Gren mod 
Sydvest. Bullen lidt sabelformet forneden. Stor og dyb 
Krone. 
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Nr. 8.@ 
Fyr. h = 17.8 m;Z = 9.8 m; 

«=t 40.55 cm] f l30.0cm) 
46.65 » y°~\149.4 » J 

Nr. 9 .0 
Fyr. h = 1 7 . 4 m ; Z = 1 1 . 0 m ; 
d — 34.35 cm; o = 107.6 cm. 

Nr. 1 0 . o 

Ask. 7i = 17.0m; Z = 7 . 2 m ; 
d — 51.0 cm; o = 165.6 cm. 

Nr. 11. o 
Fyr. 7i = 18 .2m; ! = 9 . 4 m ; 
d = 48.4 cm; o = 155.4 cm. 

»—*—»^ 
Nr. 7. Fyr. 7i = 17.0 m; l = 8.4 m; 

_ø d = 54.35 cm; o = 172.2 cm. 

O Nr. 6. Fyr. Ti = 19.2 m; l = 3.8 m; 
d = 67.55 cm; o = 217.0 cm. 

O Nr. 5. Fyr. h — 22.0 m ; l = 9.6 m ; 
d = 53.65 cm; o = 171.2 cm. 

O Nr. 4. Fyr. h = 19.4 m ; Z = 3.2 m; 
d = 73.35 cm; o = 234.0 cm. 

O Nr. 3. Fyr. h — 18.0 m; l = 5.3 m; 
d = (89.1 cm); o = 280.0 cm. 

O Den fældede Fyr. 

ONr. 2. Fyr. h = 16.0 m ; l = 7.2 m ; 
d = 42.3 cm; o = 137.0 cm. 

O Askestub. 

©Nr. 1. Fyr. h = 18.6 m; / = 6.4 m ; 
d = 76.65 cm; o = 244.6 cm. 

Fig. 2. Grundplan af Alleen, h er Højden, l Bulhøjden, d Diameteren, 
o Omfanget (1.3 m Maalehøjde). Maalestok 1 : 700. 

Nr. 7. Spor af en stor Gren mod Syd 3.7 m over Jor
den, Bullen noget bugtet. Kronen er skæv, fordi dens østlige 
Halvdel er dræbt af en Eg, som tidligere har staaet Vest for 
Fyrren, men nu er fældet. 

Nr. 8. Tveget (fra Roden?). Den mindste Stamme, A, 
er ret. Den største, B, der staar mod Øst, har Spor af en 
stor Tvege-Gren 4.7 m over Jorden; Bullen noget bugtet, hæl-

file:///149.4
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dende mod Øst. Tilsammen har de to Stammer en stor 
Krone. 

Nr. 9. Bullen har en Bugt mod Nordøst i 3.4 Meters 
Højde og flere Bugter højere oppe. Kronen er lille og stærkt 
trykket af de omgivende Træer. 

Nr. 11. Bullen har i 3.7 Meters Højde en Bugt mod 
Nordvest, men er ellers ret. Kronen stor og dyb. 

Fig. 3 viser den vestlige Del af Alleen set fra Nordnordøst. 

Fig. 3. Den vestlige Del af Alleen, set fra Nordnordøst. 
J. A. NIELSEN fot. 1921. 

I Forgrunden ses Træerne Nr. 4, 5 og 6; yderst til højre den 
tvegede Fyr Nr. 8; i Baggrunden, mellem Nr. 4 og Nr. 5, den 
lille Fyr Nr. 9, delvis skjult i det smalle Bælte af Løvtræ; 
uden for dette den aabne Mark fra hvilken Sydvestvinden 
har Adgang til Alleen. 

Paa Fig. 4 ser man den vestlige Del af Alleen fra Øst
nordøst. I Forgrunden Stammen af den fældede Fyr, der
efter Træerne Nr. 3, 4, 5, 6, 7. Til venstre for Nr. 3 ses 
Løvtræbæltet og Stammen af Nr. 9. 

Maalehøjde er ikke afsat paa Træerne, men bestemt i 
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Forhold til Græsfladens Jordsmon. Forsøg viste, at selv en 
Fejl af 10 cm paa Maalehøjden kun gav en Fejl paa Dia
meteren af 2—6 mm, og man vil altsaa i Fremtiden med be-

Fig. 4. Den vestlige Del af Alleen, set fra Østnordøst. 
J. A. NIELSEN tot. 1921. 

tydelig Sikkerhed kunne finde Diameter og Omfang 1.3 m over 
Jorden, hvorved det atter kan oplyses, om Træerne har nogen 
kendelig Tykkelsevækst. Undersøgelse med Tilvækstbor er ikke 
foretaget. 
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Fyr Nr. 1 staar saa frit, at den særdeles godt lader sig 
fotografere. Fig. 5 viser hele Træet med den knudrede Bul 
og den kraftige Krone. Størrelseforholdene er maaske ikke 
ganske rigtige, da Billedet er sammensat af to Fotografier: 
den nedre og den øvre Del af Træet. Paa Fig. 6 ser man et 
Stykke af Bullen omtrent til 1XU Meters Højde; de store Grene-
Ar viser sig her særlig skarpt. 

Det Træ, der blev fældet, havde en tør Top og var stærkt 
trykket af Fyr Nr. 3, hvis Krone det skadede med sine Grene. 
De andre Fyrretræer gør alle Indtryk af at være sunde, saa-
ledes at man kan vente, at de bedste af dem vil kunne leve 
endnu i mange Aar. 

Da det var meget ønskeligt at faa nærmere Oplysning 
om Fyrretræernes Vækst og Alder, tillod Besidderen af Gram, 
Kammerherre, |Grev BROCKENHUUS-SCHACK, at en Fyr blev 
ryddet og gjort til Genstand for en Undersøgelse, hvis vig
tigste Resultater er følgende: 

Træet var sundt, med Spor af gammel Skade paa Sydøst
siden. Højden var 17.9 m, Bulhøjden 8.5 m; Diameteren 40.7 cm. 
11.6 Meter over Jorden begyndte en lang, tør Top (Fig. 7), dermaa 
antages at være dræbt af Skyggen fra Fyr Nr. 3. En Sidegren, 
over hvilken der maa have været mindst 10 Aarsskud paa 
Hovedaksen, er derefter skudt op og har dannet en ny Top. 
Det absolutte Formtal var y = 0.420, Stubformtallet t = 
1.096; Stammeformtallet f = 0.469. Grundfladen ved 1.3 m 
var 0.130 mä. Stammemassen udgjorde i alt 1.092 m3; Grene
massen over 5 cm Diameter var 0.287 m3; Kvistene under 
5 cm vejede 140 kg; sættes heraf Naalenes Vægt til 30 pCt., 
bliver Vægten af Kvistenes Ved 98 kg, og naar vi regner med 
en Vægtfylde 0.9, faar vi deres Rumfang 0.11 m8, saaledes at 
den samlede Grenemasse er 0.40 m s , Grenemassekvotienten 
e = 0.364, Træformtallet F = 0.639 og hele Træets Vedmasse 
over Jordfladen 1.49 Kubikmeter. 

Længden af Aarsskuddene blev maalt fra 1899 til 1921. 
Den gennemsnitlige Længde var 13.1 cm, med Svingninger 
fra 5 til 29 Centimeter; for det sidste Femaar, 1917—21, var 
Middeltallet 16.4 cm, et Vidnesbyrd om at Træet endnu var 
livskraftigt. Der fandtes da ogsaa fuld Besætning af Naale 
saavel paa næstsidste som paa sidste Aarsskud. Naalelæng-
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Fig. 5. Skovfyr Nr. 1, set fra Østnordøst. J. A. NIELSEN fot. 1921. 
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den, maalt paa kraftige Skud, var 53 mm, med Svingninger 
fra 41 til 65 Millimeter. 

Stammens Diameter i Procent af Diameteren 1.3 m over 
Jorden, var, efter den sædvanlige Inddeling i 10 Sektioner over 
Maalestedet: 100, 85, 83, 79, 77, 56, (66), 43, 34, 19. 

En Skive, udtagen 5.20 Meter over Jorden, viste 118 Aar-
ringe og følgende lOaarige Tilvækst paa Diameteren uden Bark: 

Aar 1921 11 01 1891 81 71 61 51 41 31 21 11 
mm 9 7 11 13 19 18 27 28 22 34 61 

Fig. 6. Fyr Nr. 1, til 7 Va Meters Højde, 
set fra SV. J. A. NIELSEN fot. 

De yderste Aarringe kunde 
man ikke skelne med blotte 
Øjne, men ved Hjælp af en 
stærk Loupe og Mikroskop 
var det muligt at bestemme 
Tilvæksten nogenlunde sik
kert. Før 1811 var der 8 
Aarringe og 57 Millimeter. 
Diameteren af den hele Skive 
med Bark var 314 mm, uden 
Bark 306 mm, Barktykkelsen 
altsaa 4 mm. Kernens Dia
meter var 249 mm, Antallet af 
Splintringe 49. Marvens Dia
meter var 2 Millimeter. 

Fig. 8 (S. 149) viser Skivens 
Udseende og Tilvækstgang. 
Ved at sammenholde Fig. 8 
med Fig. 9 ser man, at Træet 
paa dette Sted, midt imellem 
de to nederste 5 m lange 
Savklodse, midt i den neder
ste 10 Meters Bjælke, er en 
smuk Handelsvare, med pas
sende Tykkelse, god Form 
og Kernedannelse, regelmæs
sig Bygning, rigeligt Høstved. 
Grundene til nogle Perioder 
med særlig smalle Aarringe 
vil senere blive omtalte; her 



148 [12] 

skal kun fremhæves, at der findes følgende Uregelmæssig
heder i Tilvækstgangen: 

Deinderste 12 Aarringe, svarende til Tidsrummet 1804—1816, 
er brede, gennemsnitlig 4 m m ; derefter aftager Tilvæksten noget, 
men er atter større i Aarene 1822—1824, daler saa paa ny 
og holder sig gennemgaaende nede paa 1—lVa m m indtil 
1880, hvor den synker ned til V« mm eller derunder. Særlig 
smalle Aarringe findes 1863—71. 

Fig. 7. Toppen af den fældede Fyr, set fra Nord; i Forgrunden til venstre 
ses den tørre Top mellem to friske Toppe. J. A. NIELSEN fot. 1921. 

I alt blev der af Stammerne skaaret 7 Skiver, hvis Antal 
Aarringe var følgende: 

Skive Nr I II III IV V VI VII 
Afstand fra Jd., m . . . 0.05 5.20 8.05 10.80 13.40 15.40 16.40 
Antal Aarringe 138 118 99 93 72 50 15 

Heraf kan man tilnærmelsesvis1) beregne den aarlige 
Længdetilvækst i de forskellige Perioder: 

Antal Aar 19-21 18-20 5-7 20-22 21-23 34-36 
Længdetilv., cm 26 15 46 12 9 3 

*) Jfr. A. OPFERMANN: Træmaalings- og Tilvækstlære, 1900 (autogr.), S. 185. 



Fig. 8. Skive af den fældede Fyr, 5.2 m over Jorden, a Fotografi, b skematisk 
Tegning, med hver 10 de Aarringsgrænse optrukken. Maalestok 3:10. 

0 



150 [141 

Vi vil nu søge at bestemme det Tidspunkt, hvor Alleen 
blev plantet, og kan her gaa forskellige Veje. 

Traditionen siger, at Haven blev anlagt af Grevinde ANNA 

SOPHIE SCHACK, født RANTZAU, Enke efter Grev HANS SCHACK, 

der døde 1719. Den franske Stil er fremtrædende i Havens 
Anlæg, og her findes foruden Fyrre-Alleen tre andre Alleer: 
af Bøg og Avnbøg, af Lind og af Ælm. 

Træ Nr. 10 er, som Fig. 2 viser, en Ask, et bredkronet 
Træ, 17 m højt, med 7.2 Meter Bul og mange store Knuder 
paa Stammen. Dens Plads i Fyrrerækken tyder paa, at den 
er tilkommet senere, ved Efterbedring, og vi maa antage, at 
det samme har været Tilfældet med en anden Ask, som stod 
Øst for Nr. 2, og som blev fældet i Vinteren 1919. Paa Stub
ben, der viser, at Træet har været en Rodtvege, kunde man 
i Efteraaret 1921 tælle 166 Aarringe; naar hertil lægges 4 Aar 
for Stubbens Højde og 3 Aar for den Tid, der er hengaaet 
siden Fældningen, faar man Træets sandsynlige Alder 172 Aar, 
og det kan da være sat som stor Plante kort efter 1760. 

I Lunden Øst for Fyrrealleen fandtes tidligere to gamle 
Skovfyr. Den første gik ud c. 1905 og blev skaaret i Brænde; 
den anden stod 3 Aar længere, da den blev fældet og skaaret 
op til Planker. Disse blev anvendte til en stor Bordplade, der 
findes paa Skovfogedstedet i Brogaard Plantage, og en Mes
singplade paa Bordet har følgende Indskrift: 

Aar 1909 

blev dette Bord, sammensat 

af Planker udskaai 

en 146aarig Fyr, der 

i Lunden ved Gram 

ne af 

fældedes 

1908. 

Regner vi, at Fældningen har fundet Sted i Begyndelsen af 
1908, faar vi Fødselsaaret 17621). 

THOMAS OSTER fra Hummelkjær, 61 Aar, meddeler, 

') I min Dagbog for 1911, under et Besøg paa Gram, har jeg noteret 
Alderen 142 Aar. Forskellen mellem 142 og 146 kan maaske stamme fra, at 
man ikke straks har lagt noget til for Stubbens Højde. 
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at hans Fader, der var født 1817 og stammede fra Egnen, har 
fortalt ham, at Fyrretræerne i Lunden var 30 Aar yngre end 
Alleen. 

Rodsnittet af det fældede Træ viser sig at have ramt en 
Grenekrans, hvorfor det maa antages at ligge 5 cm over Jor
den. Alderen, bestemt ved Tælling, maa derfor sættes til 
mindst 140 Aar, og det er jo muligt, at et saadant Træ, der 
tilmed to Gange er blevet toptørt, ikke hvert Aar har dannet 
en Aarring1), som er synlig for det blotte Øje eller kan iagt
tages med Loupe. 

Foruden Skiver af det fældede Træ modtog vi ogsaa 
Marvplanken, og efter at denne (Fig. 9) har været behandlet 
af en Snedker, kan vi nogenlunde tydeligt skelne de enkelte 
Aarsskud i Stammens nedre Del. Fra 0.63 til 5.20 Meter 
synes der at være i alt 18 Aarsskud, og vi faar paa denne 
Maade, naar vi lægger 6 Aar til for den nederste Alen, Træets 
Alder 118 + 18 + 6 = 142 Aar. Højdevæksten, bestemt ved 
Maaling af Aarsskud mellem 0.63 og 5.20 m, er altsaa i aar-
ligt Gennemsnit 25 Centimeter. En Planke i den ovennævnte 
Bordplade gav ved tilsvarende Undersøgelse paa 2.50 Meter 
8 Aarsskud, altsaa gennemsnitlig 31 Centimeter, men dette Træ 
har ogsaa været langt kraftigere end det, der blev fældet i 1921. 

Selv om vor Aldersbestemmelse ikke er ganske nøjagtig, 
viser den dog tydeligt, at det fældede Træ er plantet efter 
1760, vistnok endog længe efter 1770. Omkring 1788 har 
Væksten været god; Aarsskuddene er lange, og Fig. 10a viser, 
at Knaster fra Dværggrenene i 1.40 m Højde gaar gennem 
3—4 Aarringe, hvilket vil sige, at Hovedaksen har beholdt 
sine Naalebundter saa længe, et Tegn paa Sundhed og Triv
sel. Som Fig. 9 b viser, har Træet omtrent 2 Meter over Jor
den mistet sin Top, og denne har efterladt en stor raadden Plet, 
hvilket ses tydeligere paa Fig. 11 (S. 154), hvor Lyset falder ind 
paa det beskadigede Sted, fordi Plankens Rodende var vendt 
opad, da Fotografiet blev taget; Plettens Størrelse viser, at 
flere Aarsskud maa være gaaet tabt. En Sidegren har rejst 
sig og har fortsat Træets Højdevækst. Vi maa herefter antage, 
at Træet c. 1791 er plantet i Alleen som højstammet Plante 
(Heister), saaledes at det i Plantningsaaret har haft en Højde 

*) Jfr. O. G. PETERSEN: Forstbotanik, 2den Udg., 1920, S. 74. 
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af 3—4 Meter og en Alder af c. 10—15 Aar; paa Rodsnittet 
findes smalle Aarringe omtrent 1791—93, hvorefter Tykkelse
væksten atter bliver større. 

a b c d 
Fig. 9. Marvplanke af den fældede Fyr. Til venstre ses (b) den nederste 
2.6 m lange Del, til højre (c) den anden lige saa lange Halvdel af Planken, 
a og d viser Stykkerne sete fra Siden, efter at Snedkeren har fjernet de Træ
lag, der dækkede den bugtede Marv. Maalestok 1: 200. J. A. NIELSEN fot. 1922. 

Nu om Stunder vilde man aldrig anvende saa store Planter 
i Skovbruget, men i Anlægsgartneri kan de endnu forekomme, 
og i det 18 de Aarhundrede var det almindeligt at plante store 
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Træer, omtrent svarende til dem vi nu planter i Alleer, vel 
især fordi Skovene var fulde af Vildt og Kreaturer. Endnu 
1846 har man i Hessen-Kassel plantet 7 Aar gamle Lærk, der 
»til Dels allerede havde opnaaet en Højde af 7 Alen«, og 
uagtet der kun fandtes et tyndt Jordlag over Sandstenen, stod 
Planterne August 1847 i meget god Fremvækst1). 

Den nye Top viser først et godt Aarsskud, men derefter 

* •*? .ry 
: # . j t ! r I*. 

« • — 

Fig. 10. Længdesnit gennem den fældede Fyr, a ved 1.4 ni, b ved 
4.6 m. Maalestok 1:1 . J. A. NIELSEN fot. 

kommer 3 korte Skud, 5, 10 og 5 cm, og samtidig finder vi 
smallere Aarringe paa Rodsnittet. Højden har da været 
2.4 Meter; derefter kommer 9 Aarsskud paa 25—39 cm, 
altsaa en god Vækst, indtil 5.2 Meters Højde; Dværggrene-
Knasterne gaar gennem 3—4 Aarringe (Fig. 10 b). Herefter 
indtræder en Nedgang (S. 148), indtil Højden er bleven 8 Meter. 
Der følger nu nogle Aar med god Højdevækst, maaske som 
Følge af at Træerne mod Øst er forsvundne. Men Toppen 

') F. BEERMANN : De BUTTLARSKE og BIERMANNSSKE Culturmethoder samt 

. Ege- og Bøge-Skovene paa Spessartbjergene, 1849, S. 11. 
Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 19. Maj 1922. J J 
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overskygges derefter omtrent ved 1834 af Nr. 3 og maa antages 
at være dræbt c. 1844, hvorefter der følger smalle Aarringe. 

Da man i Foraaret eller Sommeren 1921 fældede Løvtræer 
i Læbæltet, blev en stor Gren paa Fyr Nr. 3 knækket. Gre
nen udgik c. 8 Meter over Jorden, og Skiven er tagen c. 
l1/2 Meter fra Stammen. Antallet af Aarringe i Skiven var 
81 , og det er vel altsaa c. 100 Aar siden, at Grenen blev dannet. 
Stammens knudrede Bygning (Fig. 1) tyder paa, at Væksten 

Fig. 11. Længdesnit gennem den fældede Fyr, 2 m over 
Jorden. Maalestok c. 2 : 9 . J. A. NIELSEN fot. 

gentagne Gange er blevet forstyrret, bl. a. ved Udplantning 
da Træets Højde var c. 3—4 Meter, og det er da ikke umu
ligt, at der kan være hengaaet mange Aar, inden det naaede 
op til Højden 8 Meter; maaske har Fyrregrenen heller ikke 
hvert Aar dannet Aarring. 

Paa en Skive af Bøg fra en Allé Nord for Fyrrealleen, 
tæt ved Aaen, er der talt 160 Aarringe. Skiven er tagen saa 
tæt ved Jorden som muligt, men da man selv ved Rydning, 
som vi har set, let faar Rodsnittet til at ligge noget over Jor
den, vil dette endnu mere være Tilfældet, hvor man anvender 
Fældning, og Bøgens Fødselsaar ligger da sandsynligvis om-
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kring 1755. Planteafstanden tyder paa, at man her har an
vendt mindre Planter end i Fyrrealleen. 

Det er intet Under, at Marven i den fældede Fyr bugter sig 
op gennem Stammen, naar Træet gentagne Gange har mistet 
sin Top. Savklodsens Indre svarer ikke til dens Ydre. Men 
selv om Bugterne kan skyldes de ydre Kaar, under hvilke 
Træet er vokset op, er det ikke udelukket, at ogsaa indre 
Anlæg har medvirket til den bugtede Vækst. 

Træet blev ryddet, og Rodbygningen viste ejendommelige 

Fig. 12. Rodenden af den fældede Fyr, set fra Siden; til venstre ses den 
lille Pælerod, anbragt i naturlig Stilling. Maalestok 1: 20. J. A. NIELSEN fot. 

Forhold. Lige under Jorden fandtes flere store Siderødder, 
(Fig. 12—13), medens kun en mindre Rod gik lodret nedad. 
Et Stykke under Jordens Overflade delte den lille Pælerod 
(Fig. 14) sig i to Grene, der atter voksede sammen i større 
Dybde; Aarringene er saa fine, at man ikke kan tælle dem. 
1 Meter nede udsendte Pæleroden talrige smaa Siderødder og 
voksede videre ned i Undergrunden. 

Da Rodformen paavirkes af Jordbunden, blev denne un
dersøgt indtil 4 Fods (125 cm) Dybde. Øverst fandtes 10 cm 
Græstørv; derefter fulgte 105 cm brungraa, skør Overgrund 

11* 
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med mange større og mindre Sten, gennemvævet af Rødder 
fra Skovfyrren og andre, nærstaaende, Træer. Mellem Over
grund og Undergrund fandtes et 15 cm tykt, graat, askeagtigt 
Lag, der uden skarp Grænse gik over i Undergrunden. Denne 
var meget haard og bestod af svagt lerblandet gulligt Sand 
med mange Sten. Ved nærmere Undersøgelse af det graa 

Fig. 13. Rodenden af den fældede Fyr, set nedenfra. Maalestokkens 
Nulpunkt viser det Sted, hvor Pæleroden har siddet. Maalestok 1 :10. 

J. A. NIELSEN fot. 

Lag viste det sig at indeholde Trækul i smaa Stumper. Det 
var Løvtræ, men Træarten kunde ikke bestemmes nærmere. 

For at faa Oplysning om Jordbunden uden for Alleen 
gravede vi 8 m Nord for denne, ude i en Græsplæne, et Hul. 
Her fandtes 10 cm Græstørv, 110 cm brungraa, skør Over
grund med mange Rødder og enkelte Sten. Derefter fulgte 
15 cm graablaat, lerblandet Sand, som var mørkest farvet 
foroven og nedadtil gik jævnt over i Undergrunden, der var 
ganske som i det foregaaende Hul. Trækul fandtes ikke i det 
graa Lag. 



[21] 157 

Jordbundsundersøgelsen tyder paa, at man har gravet et 
stort Hul, saaledes som det omtales i den gamle Forordning: 
»de Gruber, i hvilke ovennævnte unge Hester sættes, skal gra
ves op et Aar før Udplantningen, for at Sol-Luften desto 
bedre kan temperere Jorden.« I Bunden af Hullet har man 

da sandsynligvis lagt et Lag 
Aske. JOHN SINCLAIR beskri
ver en lignende Fremgangs-
maade ved Plantning; han 
anbefaler endog 8 Fod dybe 
Huller og siger, at den har 
været brugt i alle de gamle 
skotske Klosterhaver1). 

Beskrivelsen af de til
bageværende Fyrretræer ty
der paa, at i alt Fald nogle, 
og særlig de største af dem, 
har været plantede som Hei-
stere, thi 3—4 Meter over 
Jorden har Nr. 1, 3, 4, 6, 7 
enten store Grene eller Spor 
deraf, og det ser ud til, at 
Væksten gentagne Gange har 
været forstyrret. De er der
for sandsynligvis ældre end 
det fældede Træ, og af an
dre Grunde maa man, som 
ovenfor nævnt, antage, at de 
er plantede noget tidligere 
end Asketræerne. 

Hvis de, som Traditio
nen siger, skulde være 30 Aar ældre end det Træ, der blev 
fældet i 1908, maatte de stamme fra Tiden omkring 1730 
og være plantede ved Tiden 1740, hvilket er usandsynligt. 

Fig. 15 viser et gammelt Kort fra 1649 over Egnen ved 
Gram, udarbejdet af den nedenfor omtalte JOHANNES MEJER. 

Fig. 14. Pæleroden af det fældede Træ. 
Naturlig Stilling. Maalestok 1:10. 

J. A. NIELSEN fot. 

x) JOHN SINCLAIR: The code of Agriculture, 2. ed., 1819, S. 461. — Om 

Oldtidens Fordringer til Plantehuller se J. TRUBHIG: Die Waldwirthschaft 
der Römer, 1888, S. 35. 
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Fig. 15. Kort over Egnen mellem Gram og Ribe, 1649. Efter JOHANNES MEJER. Maalestok c. 1:160000. J . A . N I E L S E N fot. 
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Man ser her Lunden Øst for den gamle Gram Gaard, der fand
tes, før Rigsfeltherre HANS SCHACK 1664 købte Godset og op
førte en ny Hovedbygning, som han lagde »paa dette plaisante 
Sted, hvor den nu staar«. Denne lille Skovstrækning er da 
sandsynligvis gammel Naturskov, medens Haven Syd for 
Slottet er vist som Agermark paa det gamle Kort. Vel har 
man rejst Tvivl om Nøjagtigheden af MEJERS Kort, men jeg 
mener dog, at de for denne Egns Vedkommende maa antages 
at give et godt Billede af Tilstanden 1649. 

Enkegrevinde ANNA SOPHIE SCHACK havde 1736 købt 
Giesegaard, Ottestrup og Spanager af Geheimeraad, tidligere 
Overkrigssekretær, Stiftamtmand KR. KARL GABEL, og ved Auk
tionen efter Etatsraad NIELS FOSS købte hun 1752 det nær
liggende Juellund, som en tidligere Ejer havde forskønnet ved 
store Haveanlæg. Da Giesegaard 1720 »kom i Gehejme Raad 
GABELS Eje, blev den med en anselig stor Hauge forbedret og 
skønne Alleer plantede, som giver en herlig Udsigt til Lande-
Vejen, der gaar til Kjøge og København«, ligesom han »lod 
opbygge Lade-Gaarden, som da var afbrændt«. Om Grevinde 
SCHACK hedder det, at hun har »ved Haugen ladet gøre adskil
lige nu brugelige Forbedringer«, men Bygningsarbejder maatte 
dog være den mest nærliggende Opgave. I en Fremstilling, der 
gaar til 1760, siger HANS DE HOFMAN, at paa »den Herregaard 
Giesegaard, er for kort Tid siden opsat Corps de Logis, som 
er moderne prægtig opbygt med Italiensk Tag, kostbare Kæl
dere, prægtige Logementer, hvoraf en stor Sal, som af Højde, 
Størrelse og Udsigt skal have faa Steder lige. Samme har nu 
værende Ejere Frue Grævinde SCHACK fra Grunden af nye ladet 
opbygge, samt den store Lade«. Disse Arbejder maa have lagt 
stærkt Beslag paa Grevindens Tid indtil 1754, da hun købte 
Nybøl og forenede dette Gods med Gram1). Her var en god og 
forholdsvis ny Hovedbygning; det faldt da naturligt at for
skønne dens Omgivelser, idet man forbandt Lunden med Gaar-
den ved Haveanlæg og Alléplantning; og for en født RANTZAU 

laa det nær at medtage Fyrren, hvis Dyrkning i Hertugdøm
merne (S. 211) var knyttet til Navnet paa Slægtens mest 
berømte Mand, HENRIK RANTZAU. 

*) TRAP: Danmark. HANS DE HOFMAN: Fundationer, VII, S. 504. Dansk 

biografisk Lexikon. Stamhuset Giesegaard og de grevelige SCHACK'SKE Fidei
kommisgodser Gram og Nybøl, 1905. 
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Alleens Historie er nu sandsynligvis følgende: Fra omtrent 
1750 til 1780 har man af og til frembragt smaa Mængder af 
Fyrreplanter paa Gram. En Del af det ældste Kuld er 1760 
eller kort forinden anvendt til den nye Allé, men mange af 
de store, højstammede Planter er i Løbet af de følgende Aar 
gaaet ud, og man har efter 1760 suppleret Alleen med enkelte 
Askeplanter. Kort før eller efter Grevindens Død (28. Sep
tember 1760) har man frembragt de Fyrreplanter, af hvilke 
to er blevne til Træerne i Lunden, medens det er muligt, at 
andre findes i Alleen, hvor Nr. 2, 5, 9 og 11 er A'æsentlig 
mindre end Nr. 1, 3, 4, 6 og afviger fra disse i Formen. 
Hvorhen Nr. 7 hører, er usikkert, og det er vanskeligt at for
klare, hvorfor Nr. 8 er bleven en Rodtvege. Endelig har man 
c. 1790 paa ny efterbedret, og til dette Slægtled hører bl. a. 
den fældede Fyr, hvis Diameter ved Maalestedet kun er 
40.7 cm, og hvis Plads (Fig. 2) har været lidt Nord for den op
rindelige Trærække1). Denne Fyr kan være plantet af FREDE

RIK FERDINAND V. KROGH, der 1773 var udnævnt til Jæger
mester i den Haderslevske Inspektion, og hvis Søster 1764 
havde ægtet Besidderen af Gram, men allerede det følgende 
Aar døde. KROGH, der var blevet gift i Foraaret 1773, boede 
saavel dette Aar som senere en Tid paa Gram og har vel den 
Gang endnu haft Tro til Skovfyrren som et for Danmark pas
sende Træ (jfr. Stk. VI, 2). I Fredensborg Slotshave havde han 
som ung forestaaet Plantning af 2 Alen høje Naaletræer (Tan
nenheister), der var forskrevne fra Sverige2), og samtidig ud
førte man lignende Plantning i Holsten (S. 215). 

Tidligere end 1773 har der ikke, saa vidt mig bekendt, 
været nogen af den nye Tids Forstmænd, som kunde antages 
at virke for Naaletrækultur, knyttet til Gram. Dog bør det 
nævnes, at Grev HANS SCHACK, hvis 2 den Hustru var Grev
inde ANNA SOPHIE f. RANTZAU, 1699 havde ægtet Komtesse 
REVENTLOW (f. 1682, d. 1710), en Søster til Overjægermester, 
Grev CHRISTIAN DITLEV REVENTLOW, der tillige var Amtmand 
i Haderslev Amt, og fra hvis Tid Fyrrebevoksningen paa 
Mandbjerg (S. 180) vistnok stammer. 

') Allerede ved Undersøgelsen i Efteraaret 1921 har Grev BROCKENHUUS-
SCHACK udtalt, at den fældede Fyr maaske ikke, som jeg den Gang antog, 
var jævnaldrende med Nr. 3, men indbragt senere ved Efterbedring. 

2) Vaterländische Waldberichte II, 3, 1822, S. 18—19. 
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Efter Traditionen skal Alleen være 30 Aar ældre end 
Lundens Fyrretræer. Dette passer ikke, naar vi regner med 
de to Træer, af hvilke det ene blev fældet i 1908. Men Fød-
selsaaret for den Fyr, vi fældede i 1921, kan sættes omtrent 
til 1780; det kan tænkes, at man har opelsket dette yngste 
Kuld Planter i Lunden, og de har da været 30 Aar yngre end 
Træerne i den oprindelige Allee, som sandsynligvis blev plan
tet med Heistere 1760 eller kort forinden. 

Dersom disse ældste Allétræer, særlig Nr. 3 (Fig. 1) og 
Nr. 1 (Fig. 5), stammer fra Tiden omkring 1750, da kan vi 
ændre vor Overskrift for dette Afsnit fra: Vestjyllands ældste 
Fyrretræer t i l : Danmarks ældste Fyrretræer. 

II. Ved Skovfyrrens Vestgrænse. 

Spørgsmaalet: Hvornaar er Skovfyrren forsvunden fra Vest
jylland, har Betydning for det praktiske Skovbrug. 

Hvis dette Tidspunkt falder ved Begyndelsen af den histo
riske Tid eller ligger endnu længere tilbage, er der Mulighed 
for, at vore Naturforhold ikke mere tiltaler Træarten; og 
modsat: hvis denne har kunnet leve, trives og forynge sig 
naturligt helt op mod Nutiden, da maa den ogsaa kunne 
dyrkes her i Fremtiden, naar vi blot finder de rette Racer, 
de rette Voksesteder og den rette Fremgangsmaade ved Dyrk
ningen: Jordbundsbearbejdning, Saaning, Plantning, Blanding, 
Udhugning, Underkultur, Foryngelse. 

Omkring Midten af det 19 de Aarhundrede mente de tone
angivende Naturforskere, at Løvtræerne: Eg og Bøg, allerede i 
Oldtiden eller den tidligste Middelalder fuldstændigt havde 
fortrængt Skovfyrren fra de danske Skove. 1840 udtrykker 
JOHANN GEORG FORCHHAMMER sig saaledes1): »Af andre Under
søgelser, der til Dels ere anstilte af Forfatteren, til Dels af 
andre Iagttagere, følger, at Danmark engang har været bedæk
ket af Fyrreskove, at denne Vegetation har været forsvunden 
i meget lang Tid og at vi ikke have nogen historisk Efterret-

*) Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres andet Møde 1840, 
Kbhv. 1841, S. 256. 
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ning om denne tidligere Vegetation«. Paa delte Tidspunkt havde 
JAPETUS STEENSTRUP allerede udført sin Undersøgelse af Vidnes-
dam- og Lillemose, men Arbejdet var endnu ikke offentliggjort. 
1869 siger STEENSTRUP1) , at denne »Forsvinden . . . . var saa 
total for vore store Fyrreskoves Vedkommende, at hele Lan
dets Overflade var blottet for dem og havde været det i mange 
Aarhundreder, da man imod Slutningen af forrige Aarhundrede 
begyndte igen at plante Naaletræer paa vore Øer og i Jyl
land«, hvortil føjes følgende Anmærkning: »Man havde derfor 
ikke stor Tillid til, at de vilde kunne trives, eftersom de an
toges aldrig at have vokset i naturlig Tilstand i Danmark.« 

De topografiske Forfatteres Vidnesbyrd om vildtvoksende 
Skovfyr i den nyere Tid, efter Reformationen, passede daarligt 
til det hele System af Skovperioder, og Naturforskerne mente 
at kunne se bort fra disse Angivelser. 

1872 bragte J. S. DEICHMANN BRANTH ved sin Afhandling 
om »Fyrreskovens Undergang på Lesø«2) nogen Forstyrrelse i 
Systemet, men her var dog formildende Omstændigheder: 
Læsø laa i en Udkant af Danmark, og levende Fyrretræer 
fandtes ikke paa Øen; det maatte antages, at de sidste Naale
træer omkring Aar 1800 var forsvundne. Lignende Betragt
ninger kunde gøres gældende over for Anholt, hvis Fyrreskove 
allerede var nævnte hos ældre Forfattere, hvoriblandt DEICH

MANN BRANTH ; de udførligste Oplysninger om deres Ødelæg
gelse, som antages at være foregaaet i det 17 de Aarhundrede, 
gav K. J. V. STEENSTRUP 1896. Kort efter meddelte E. ROSTRUP 

to Breve fra CARL T. J. SØRENSEN om Fyrrekviste fra gamle 
Tage paa Læsø; samtidig gengav jeg den fyldige Beskrivelse 
af Øens Fyrreskove fra 1742, som skyldes Stiftsbefalingsmand 
K R . GÜLDENCRONE og Biskop ANDREAS WØLDIKE, og som sam
stemmer med SØRENSENS Udtalelser i at lade den egentlige 
Storskov gaa til Grunde i Slutningen af det 17 de Aarhundrede. 
Enkelte Træer maa dog være bevarede til en langt senere Tid, 

') Tørvemosernes Bidrag til Kundskab om Landets forhistoriske Natur 
og Kultur (Foredrag d. 10 de Juli 1869 ved Den ellevte Landmandsforsamling 
i Kjøbenhavn, Beretningen S. 336; senere udgivet som Folkelæsning). Jfr. 
Vidnesdam- og Lillemose, 1841, S. 14. 69, 95. 

2) Botanisk Tidsskrift, 2 den Række, Bd. 1. — Docent (senere Professor) 
D. F. DIDRICHSEN har giort DEICHMANN BRANTH opmærksom paa topografisk 

Litteratur om Fyrrelevninger paa Læsø. 
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thi baade WØLDIKE (1742) og LARS H E S S BING (1802) omtaler 
selvsaaet Opvækst af Naaletræer paa Øen1). Da Læsø antages 
at have været dækket af Litorinahavet, maa Fyrren være ind
vandret senere; den har her ikke været Relikt fra den store 
Fyrretid. 

Alt dette omhandlede, bortset fra nogle Antydninger hos 
DEICHMANN BRANTH, kun de smaa isoleret liggende Kattegats
øer, og EUG. WARMING siger 1904, at »Alle de Skovfyr, der nu 
vokse i Danmark, ere, som bekendt, indførte af Mennesket 
eller de nedstamme direkte fra kultiverede Eksemplarer«; 
1916 hedder det om Skovfyrren, at »Den er ikke vild i Dan
mark, saa lidt som i . . . Belgien, Holland og Nordvest
tyskland«2), medens O. G. PETERSEN 1920 udtaler, at »Den 
mangler i vild Tilstand i . . . Belgien, Holland og Dan
mark«3). 

Paa.Grundlag af Moseundersøgelser henlægger KNUD J E S 
SEN Skovfyrrens Uddøen i Sydøst-Danmark til Tiden omkring 
Aar 1000 og fremdrager Udsagn fra en Del af de gamle topo
grafiske Forfattere, som tyder paa, at Skovfyrren endnu langt 
senere var vildtvoksende i Jylland4). 

I vort Naboland mod Øst, Sverige, hvor Skovfyrren er 
den vigtigste Træart, udtaler de nyeste Forfattere sig med nogen 
Forsigtighed om Fyrrens Vestgrænse. NILS SYLVÉN lader vel 
1916 Grænselinien gaa i en Bue Øst om Danmark6), men fra 
Skotland til Nordspanien er Linien punkteret, og omtrent sam
tidig siger A. WAHLGREN, at »Trädslagets västra gräns är täm-
ligen odeciderad men kan sagas gå genom mitten av Spanien 
over Skotland til Norges västkust«6). 

For Nordvesttysklands Vedkommende har A. DENGLER paa-
vist en Gruppe Findesteder, der mod Nord begrænses af en 
Linie fra Diepholz over Stellichte (ved Verden) til Diesdorf, 
saaledes at de danner en lang 0 , Nord for Byen Hannover, 

1) Angaaende den Litteratur, her er refereret, henvises til de botaniske 
Litteraturfortegnelser af EUG. WARMING (indtil 1880) og CARL CHRISTENSEN 

(1880—1911). 
s) Den danske Planteverdens Historie efter Istiden, 1904, S. 68; Skovene, 

1916—19, S. 70. 
3) Forstbotanik, 2 den Udg., 1920, S. 228. 
4) Moseundersøgelser i det nordøstlige Sjælland, 1920, S. 201, 240. 
5) De svenska skogsträden,I,1916, KortetS.209. 6) Skogsskölsel,1914,S.397. 



Fig. 16. Kort over Danmark og en Del af Nordtyskland. 
Maalestok c. 3 400000. 
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omkring Celle; tillige er Træarten vildtvoksende paa et lille 
Omraade ved Brocken og Wernigerode1), adskilt fra den store, 
østlige Fyrrezone. Skovfyrren har saaledes i disse Egne om
trent samme Voksekreds som Rødgranen. 

Fra vort Udgangspunkt, Fyrrealleen i Gram Have, vil vi 
foretage en Vandring langs Vestkysten af Mellemeuropa og op
søge nogle Steder, hvor der er Mulighed eller endog Vished 
for, at Skovfyrren har vokset vild i den nyere Tid. Kort
skitsen Fig. 16 viser Beliggenheden af de Steder, der omtales 
i det følgende. 

Allerede 1881 har DEICHMANN BRANTH, paa Grundlag af 
Oplysninger som A. P. GAARDBOE havde fundet i Rigsarkivet, 
meddelt2), at der 1548 blev givet Ordre til at hugge en halv 
Tylvt store Fyrretræer i B ø r g l u m K l o s t e r s S k o v e , og an
tager, at her er Tale om Kloster Skoven, 15 km ØSØ for Hjør
ring. Det forekommer mig mere sandsynligt, at Træerne fandtes 
i en Skov længere mod Vest, ved selve Klosteret; endnu i det 
17 de Aarhundrede havde det nærliggende Sejlstrup anselige 
Skove. Sandsynligvis er dét fra denne Egn, maaske fra selve 
Sejlstrup, at man har hentet Frøet til den Fyrresaaning, som 
c. 1560 blev udført ved Gunderslevholm i det sydlige Sjælland, 
thi det nævnte Aar forlod Ægteparret CHRISTOPHER GJØE og 
BIRGITTE BØLLE, med deres Plejesøn MOGENS GJØE, Sejlstrup og 
overtog Gunderslevholm. Dette Stykke Fyrreskov berømmes af 
Botanikeren JOCHUM BURSER, Professor i Sorø, og i hans Her
barium, der nu findes i Upsala, ligger et Præparat fra Be
voksningen, som Naaletræernes eneste Repræsentant i den 
danske Del af Herbariet. 

I Dansk botanisk Forening har jeg 16. April 1921 givet Med
delelse om denne vor ældste Fyrrekultur og gjort Rede for mine 
Grunde til at antage, at den stammer fra Sejlstrup-Børglum-Egnen. 
Sagen er fremstillet S. 25—29 i en Afhandling om Dyrkning af Lærk i 
Danmark, et større Arbejde der vil fremkomme som 1 ste Hæfte af Det 
forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, Bd. VII. Jeg havde tænkt mig den 
Mulighed, at der ved Gunderslevholm ogsaa var dyrket Lærk, og 

') Die Horizontalverbreitung der Kiefer, 1904. Neues zur Frage des na
türlichen Verbreitungsgebietes der Kiefer (Zeitschrift f. Forst- u. Jagdwesen 
1910, S. 474, 519; Kort S. 493). 

2) Geologiske Forhold i det nordligste Jylland (Tidsskrift for populære 
Fremstillinger af Naturvidenskaben 1881). 
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Emnet er derfor behandlet under denne Træart. Da Forsøgsvæsenets 
Personale i Efteraaret 1920 pludselig blev indskrænket, maatte Arbej
dets Fortsættelse udskydes til senere Tid, men de ovennævnte Sider 
er trykte April 1921. 

For Sammenhængens Skyld meddeles her BURSERS Omtale af 
Pinus sylvestris, hvis latinske Ordlyd Professor O. JUEL i Upsala vel
villigst ha r meddelt mig: 

»Naar Sjælland og de om
givende Egne i øvrigt alminde
ligvis mangler Naaletræer og maa 
nøjes med Eg, Bøg, . . . saa er 
dog den Gerning gjort ved Fædre
nes Flid og Kærlighed til Planter, 
at nær ved den adelige Gaard 
Gunderslevholm i det forrige Aar-
hundrede blev saaet Fyr paa et 
bakket Sted (som de nu deraf 
kalder Granbierg), hvoraf over fir
sindstyve middelstore Træer endnu 
staar tilbage og stundom bærer 
Kogler og frembyder et herligt 
Skue sete i Afstand, paa Grund 
af Sjældenheden, og fordi de er 
stedsegrønne.« 

Cum Seelandia, et circum-
vicina loca, alioqui fere destituan-
tur arboribus coniferis, et contenta 
sint Quercu, Fago, . . . factum 
tarnen est studio Majorum, et rei 
herbar iæ amore, ut proxime do-
mum Nobilem Gunderslebianam 
superiori seculo sereretur Pinaster, 
loco clivoso (quem Granbierg nunc 
appellant exinde:) unde supra octo-
ginta arbores mediocres adhuc 
supersunt, canorum quandoque 
feraces, et egregium eminus spec-
taculum præbentés, ob raritatem, 
et perpetuum virorem. 

Ejeren af Gunderslevholm, Godsejer F. DE NEERGAARD, til hvem 
jeg har henvendt mig, ha r i Sommeren 1921 søgt efter Stedet for 
Granbierg, og man kan med overvejende Sandsynlighed antage, at 
det er en Grusbakke, 200 Meter Nordnordøst for det nuværende Gun
derslevholm, tæt ved Susaaen, synlig fra Bavelse-Vejen ad hvilken vi 
maa tænke os BURSER kommende fra Sorø. Stedet kaldes nu under
tiden Rævebakke, men dette Navn er paa Generalstabens Kort kun 
knyttet til en Høj, der ligger lidt længere mod Nord, ved en Lavning 
adskilt fra det formodede Granbierg. Afdøde Kammerherre NEER
GAARD skelnede altid mellem forreste og bageste Rævebakke. Den 
nuværende Bevoksning er Naaletræ, hvoriblandt nogle midaldrende 
Skovfyr. 

Skovfogedaspirant T H . SANDVAD, der har været Elev paa Gun
derslevholm Distrikt, mener bestemt at have hørt Stedet kaldet Grøn-
bjærg, som da maatte være en nærliggende Omdannelse af Granbierg. 

Det nuværende Gunderslevholm er opført 1729. Hvor den ældre 
Gaard har ligget, ved man ikke bestemt, men Pladsen kan efter 
Terrainforholdene ikke have været Syd for Gunderslev Kirke. Paa 
LANGEBEKS Kopi af JOHANNES MEJERS Kort (N. kgl. Saml. Fol. 369) 
findes en Bygning omtrent midt imellem de to Kirker, Gunderslev og 
Skjelby, lige Vest for Susaaen. Efter Generalstabens Kort er her, Øst 
for det nuværende Gunderslevholm, c. 60 Meters Afstand mellem 
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Højdekurverne, altsaa et Fald af 27a paa 60 eller 1 paa 24, hvilket 
maa regnes for en god Byggeplads. Gaarden skulde da have ligget 
c. 200 Meter Sydsydøst for Granbierg. P. LAURIDSEN viser, hvorledes 
MEJER bygger sit Kort over Danmark paa ældre Arbejder, som sand
synligvis skyldes JOHANNES LAUREMBERG, Professor i Sorø1), Kollega 
og Landsmand af BURSER. De to Mænd har maaske været Gæster paa 
Gunderslevholm hos Soraneren EILER URNE, og de har da kunnet 
indtegne Gaarden nøjagtigt paa Kortet, saa meget mere som Forhol
dene letter Kortlægningen: to Kirker, Skjelby og Gunderslev, ligger 
tæt ved hinanden, adskilte ved Susaaen. 

I det nordøstlige Vendsyssel, ved Ö r m h o l t og Vraa , fandt 
DEICHMANN BRANTH Kogler og Stubbe af Fyr i en saadan Til
stand, at enhver maa »langt snarere faa et Indtryk af, at de 
næppe ere mange Aarhundreder gamle, end at de skulde være 
to Aartusinder.« Afhandlingen slutter saaledes: »Det er lige 
saa naturligt, at Skovperioderne i det hele følge efter hver
andre , men undtagelsesvis gaa ved Siden af hverandre, som 
dette er Tilfældet med Kulturperioderne.« 

Fra Børglum vil vi gaa mod Sydvest til de to Limfjords-
Øer Mors og Fur. 

Allerede i Slutningen af det 17 de Aarhundrede maatte man 
hente Bygningstømmer fra Norge eller fra Læsø til den skov
fattige 0 Mors2), men hermed er ikke bevist, at den har været 
fuldstændig blottet for Naaletræ. 1811 skriver Provst C.SCHADE 

i sin Omtale af Øens Plantevækst3) følgende: 
»Gran, Pinus. Fyrre Gr. (P. sylvestris). I Høi ' r i i s S k o v , 

hvor der fordum skal have været mange, men nu (Aar 1805) 
kun to, hvoraf den enes Stamme, maalt en Alen fra Roden, 
er over seks Fod i Omkreds, og Højden i Forhold til Tykkel
sen ; den anden er noget mindre. Da disse høje Træer staa 
paa en Bakke imellem noget lavt Krat, har omsider deres 
skønne Krone lidt saa meget i den varige Kamp mod Nordvest-

') Kartografen JOHANNES MEJER (Historisk Tidsskrift 6 te Række Bd. 1, 
1888, Stk. VII). Det antages, at LAUREMBERGS Kort kom med SEEFELDTS Bib
liotek til Sverige, hvor ERIK DALBERG da har brugt dem til Grundlag for 
sit Danmarkskort. 

2) C. B. V. HANSEN: Træplantningens Historie i Thisted Amt, 1911, 1ste 
Afsnit, der indeholder mange værdifulde Oplysninger om Skovenes Historie, 
bl. a. om SCHADES Bog. Jeg er ganske enig med Forfatteren, naar han gør Ind
sigelse mod den affejende Omtale, S. har faaet i Dansk biografisk Lexikon. 

s) G. SCHADE: Beskrivelse over Øen Mors, 1811, S. 162, jfr. 15, 325, 330. 
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vinden, at de snart maa dø.« NIELS BLICHER 1 ) siger 1795, at 
der var »for ikke mange Aars Tid, anselig store Fyrrer i Høi-
riis Skov paa Morsøe. Om de ere der endnu, ved jeg ikke.« 

CASPAR SCHADE, der fra 1787 til 1826 var Præst paa Mors, 
»var en begavet Mand med mange Interesser, dyrkede Botanik, 
Mineralogi og Statistik«; hans Omtale af Øens Planter fylder 
32 Sider, og han beskriver indgaaende Herregaarden Høiriis: 
»Tørveskær haves til Fornødenhed og ligesaa Brænde af Skoven, 
men Lynghede til Overflod.« Ved Omtale af Brændehandelen 
hedder det, »af Høiriis Skov sælges nu intet«. Af vildtvoksende 
Træer, Buske og Halvbuske i Høiriis Skov nævnes Cornus 
svesica, Lonicera Periclymenum, Rhamnus Frangula, Euonymus 
europæus, Viburnum Opulus, Cratægus Oxyacantha, Sorbus Aucu-
paria, Pyrus Malus, Rosa canina, Rubus idæus, R. fruticosus, 
Spartium scoparium, Betula alba (»Høiriis Skov bestaar for en 
stor Del af denne Birkeart, dels med slatted hængende, dels 
med opretstaaende stive Grene«), Betula alnus (»især ved Høi
riis, hvor dette Træ til Dels har opnaaet betydelig Størrelse«), 
Quercus foemina (»Høiriis Skov bestaar for en Del af denne 
Træart; men de fleste og bedste er borte«). Fagus syluatica 
(»I Høiriis Skov, men nu kun eet Træ og nogle Smaabuske«), 
Corylus Avellana (»Overalt i Høiriis Skov«), Populus tremula, 
Juniperus communis, Fraxinus excelsior. Lige saa omhyggeligt 
gør Forfatteren Rede for Skovbundens Planter, ja selv Breg
ner, Laver og Svampe medtages. 

Vidnesbyrd fra en saadan Mand kan man ikke forkaste; 
vi maa antage, at der 1805 fandtes store Fyrretræer i Høi
riis Skov2). 

Det er vel sandsynligt, at Skovfyrren paa Høiriis har for
ynget sig ved Selvsaaning, men der er mig intet bekendt om 
Afkom fra de store Fyrretræer. WARMING nævner, ved sin 

') Topographie over Vium Præstekald, 1795, S. 47. 
2) Denne Skov omtales ikke hos ARENT BERNTSEN, men vel hos PONT

OPPIDAN, og der er formentlig ingen Grund til at tro, at den er anlagt ved 
Kunst. Læsø, hvor der var Skov efter 1650, omtales af ARENT BERNTSEN 
som skovløs; Skoven paa Anholt nævnes ikke. Generalpostmester POUL 
KUNGENBERG, der 1670 erhvervede Høiriis og til sidst døde her i Fattigdom, 
anlagde en prægtig Have, hvis Rester omtales af SCHADE, men det er mig 
ikke bekendt, at han har plantet Naaletræer eller taget sig af Skoven. 
(HANSEN, anf. St. S. 30, ROTTBØLL i Kjøbenhavnske Selsk. Skrifter X, 1770). 
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Omtale af Skovfyrrens Evne til Selvsaaning, at »langt ude i 
Store Vildmose fandtes et lille Eksemplar, som nu maaske er 
fortæret af Mosebrand«1). Paa visse Arter af Tørv vokser Fyr
ren uhyre langsomt, og det er da tænkeligt, at det lille Træ 
kan stamme fra Høiriis, der kun ligger c. 80 km fra Store Vild
mose; endnu langt mindre er Afstanden fra Store Vildmose 
til Børglum og Sejlstrup. 

Om Ø e n F u r , der ligger lidt længere mod Øst, og hvis 
Navn udledes af Fyr, fortæller ESAIAS FLEISCHER 2 ) , paa Grund
lag af PEDER RESENS utrykte Optegnelser, »at i den Krig, som 
Kong CHRISTIAN 4. i Begyndelsen af det 17 de Aarhundrede 
førte med Kejseren, blev den sidste Levning af Naale-Skovene 
i Jylland omhugget og lagt øde, og denne befandtes paa den 
0 Fyr i Liimfiorden, som af de der voksende Fyrretræer 
havde sit Navn«. Citatet gengives af NIELS BLICHER3) og er 
vist særlig ad denne Vej naaet til vor Tid. 

1867 udkom en Beskrivelse over Øen Fuur4) , af »Natur
maler« R. H. KRUSE, der i 40 Aar havde været bosiddende 
paa Øen. Her siges det, at »Øen virkelig forhen har været 
bevokset med betydelig Skov og deriblandt Fyrreskov, hvoraf 
Resten for over 200 Aar siden, nemlig i Aaret 1627, af de kej
serlige Krigsfolk, som da oversvømmede Jylland, blev af
brændt, omhugget og ruineret«. Hertil føjes en Anmærkning 
med følgende Indhold: »Paa Øens nordre Side ved de saa-
kaldte Fæsdamme findes endnu i Foden af en Bakke en 
2 til 3 Alen tyk forraadnet Træmasse, lig Martørven paa Ska
gen, og i denne Masse forstenede Fyrrekogler samt Nøddeskal
ler, Levninger af en ved en Naturrevolution undergaaet Skov«. 

I Beskrivelsen findes ingen Oplysning om, hvorfra KRUSE 
har sin Viden om Øens Fyrreskov, og han siger, at den æld
ste Ministerialbog er fra 1680. Men DEICHMANN BRANTH fik, 
som Svar paa en Forespørgsel, følgende Meddelelse: »afdøde 
Konsistorialraad BJERREGAARD har fundet denne Efterretning 

x) Skovene, S. 13. 
2) Forsøg til en Underviisning i det Danske og Norske Skov-Væsen, 

1779, S. 551. 
3) Topographie over Vium Præstekald, 1795, S. 47. 
") Samlinger til jydsk Historie og Topografi, I, 1866—67. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 19. Maj 1922. ;J2 
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optegnet i en gammel Kirkebog der i Egnen«1). Formodent
lig staar vi her over for den Kilde, som RESEN har benyttet. 

1828 siger Konsistorialraad BJERREGAARD, i sin Omtale af 
Naaletræerne2): »Hvorvidt Beretningen om, at den sidste Lev
ning af disse Naaletræskove, skal have været paa Øen Fuur-
land i Liimfjorden, hvoraf største Parten er udyrkede, til dette 
Slags Træer vel skikkede Lyngbakker, og at samme skal 1627 
være ødelagt af de Kejserlige, samt at Øen endog skal have 
sit Navn af Fur eller Fyr, lader sig ikke med Vished afgøre«. 
B., en af Plantningssagens bedste Mænd, døde først 1860, i 
den høje Alder af 94 Aar; indtil 1857 virkede han som Præst 
i Hjermind under Viborg Stift, til hvilket ogsaa Øen Fur 
hører. Han kan maaske efter 1828 have fundet den omtalte 
Kirkebogsoptegnelse. 

Vist er det, at RESENS Udtalelse har vakt megen Opmærk
somhed. Saaledes siger Historikeren JOHANN HEINRICH SCHLEGEL 

1777, i sit store Værk om Kongerne af den Oldenborgske 
Stamme3): »Merkwürdig ist der Umstand, dass PETER RESEN 

in seiner ungedruckten ausführlichen Beschreibung von Däne
mark meldet, dasz unter dem Kriege [1627—29] der letzte Rest 
einer Waldung von Tangelholz umgehauen worden ist, wel
ches noch ehemals hier, wie in andern benachbarten Ländern 
wuchs. Er war auf der Insel Fyr in Limefiord befindlich, 
welche vom Fichtenholze den Namen hat. Seit einiger Zeit 
wird diese Gattung des Gehölzes hin und wieder in Dänemark 
angepflanzt.« 

Man ser, at SCHLEGEL sammenstiller Fortiden med Nu
tiden, hvor de nye Naaletrækulturer i Nordsjælland var i fuld 
Gang, og hvor man allerede med Bekymring saa de unge 
Fyrretræer sygne hen (se nedenfor.Stk. VI, 1). Han maa regne 
Meddelelsen om Fur for noget væsentligt, ellers havde han 
ikke optaget den i sit Pragtværk, og for at faa Plads til de 
5 Linier, den fylder paa Bogens sidste Side, har han maattet 

J) Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben 1881, 
S. 368 Anm. 

2) En kort Anviisning til Træavl. 1828, S. 48. 
3) Geschichte der Könige von Dänemark aus dem Oldenburgischen 

Stamme (II, 1777, S. 160), der anses for at være »et grundigt og kritisk Ar
bejde« (Dansk biografisk Lexikon). Af Fødsel var SCHLEGEL Sachser, altsaa 
^odt kendt med Naaleskov. 
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trænge Satsen sammen, saaledes at Siden endog har 51 Linier 
i Steden for de sædvanlige 42 (40—44). SCHLEGELS Broder 
JOHANN ELIAS, Professor i Sorø, var kendt af A. G. MOLTKE, 

der omfattede »den nye Indretning« af Skovene med Interesse; 
selv kan han som Professor ved Kunstakademiet være kom
men i Forbindelse med Amtmand F . C. v. GRAM, en Broder 
til Overjægermester CARL CHRISTIAN v. GRAM; S. var over
hovedet en Mand, der havde gode Forbindelser og vidste at 
bruge dem. 

I Aarene 1666—86 indsamlede PEDER HANSEN RESEN 

(1625—88) gennem Landets Gejstlighed Materiale til en Beskri
velse af Danmark, »Atlas Danicus«; den første Opfordring 
udgik 1661; i 1681 og 1686 udbad han sig bl. a. Underret
ning om Landets Fauna og Flora. I alt var der samlet 30 
Folianter, foruden talrige Kort og Afbildninger. Værket blev 
dog ikke udgivet, og den største Del af Samlingerne brændte 
1728 sammen med Universitetsbiblioteket; »endnu haves for
skellige Afskrifter af Bearbejdelserne og Afbildningerne, og om 
end' disse Rester af R.s storartede Arbejder ere umistelige 
Skatte, kunne de dog langtfra erstatte Hovedværket med dets 
rige Indhold« (G. L. W A D ) . 

Baade SCHLEGEL (f. 1726) og FLEISCHER (f. 1732) maa 
have kendt Beskrivelsen af Fur, og den maa altsaa være und-
gaaet Branden 1728. Det ligger da nær at søge paa Univer
sitetsbiblioteket, og her findes bl. a. en Foliant med Titel: 
Fioniæ & Insularum Minorum eo spectantium item Jutlandiæ 
Descriptio Hislorico-Chorographica. Autore PETRO RESENIO 1 ) . 

Maaske er det et af de latinske Uddrag, som han i sine sidste 
Leveaar lod J O H . BRUNSMAND2) foretage. 

B. var en Præstesøn fra Trondhjem, og da hans Fødeby 
1658 blev afstaaet til Sverige, maatte han studere et Par 
Aar i Upsala, men slap herfra efter Fredslutningen 1660. 
Mest bekendt er han som Forfatter af Besættelseshistorien 
»Kjøge Huskors«; for os har det Betydning, at han var en 

') ARNAMAGNÆANSKE Samling, 360 folio. I en lignende Foliant nævnes 
BURSER under Sorø, og Gunderslevholm under Næstved. — Jfr. KR. ERSLEV: 
Repertorium Diplomaticum, IV, 1912, S. 77, 139. 

2) G. L. W A D : Meddelelser om Rektorerne paa Herlufsholm, 1878. 
Dansk biografisk Lexikon. 

12* 
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lærd Mand, med stor Kærlighed til Bøger, og at Fødsel og 
Uddannelse havde givet ham Kendskab til Naaletræer saavel 
som til Svensk. Det kan vel tænkes, at PEDER RESEN har 

fortalt BRUNSMAND, hvorledes CORFITZ ULFELD havde røvet 
JØRGEN SEEFELDTS Bibliotek og BURSERS Herbarium, hvilket 
maa have gjort et dybt Indtryk paa den boglig interesserede 
Samtid; for den, der vilde samle Oplysninger om Landets 
Flora, maatte Herbariet have stor Værdi. »Fra o. 1659 sam
lede RESEN bestandig Bøger; dels købte han dem paa Auk
tioner, . . . . dels lod han »en særdeles Person og Studiosus« 
drage til Skaane for at opkøbe Bøger; som han selv bemær
ker, var han ufornøjet i sit Sind, naar han dem ikke bekom«. 
Da BRUNSMAND fra Foraaret 1661 levede som Studiosus i Køben
havn, kæmpende med Fattigdom, kan han vel have været den 
Person, der blev sendt til Skaane, hvor SEEFELDTS Bibliotek 
fandtes, indtil det blev konfiskeret af den svenske Regering. 
Han kan have læst BURSERS ovenfor S. 166 gengivne Ord om 
Skovfyrren. Han kan endog have været i Forbindelse med 
SEEFELDT, der var bleven Medlem af Højesteret og af Lov
kommissionen, men døde fattig i København Februar 1662, 
samme Aar som RESEN blev juridisk Professor. 1668 blev 
BRUNSMAND Rektor paa Herlufsholm, »hvor han tilbragte 9 
kummerfulde Aar«; maaske kan han da have søgt Trøst paa 
det nærliggende Granbierg, hvis her har staaet gamle Fyrre
træer; 1677 drog han atter til København. 1687 udgav han 
bl. a. en Samling Salmer, som tilegnes 10 Fruer, »i Hen
seende til den Bevaagenhed og Velgerninger, mig er vederforen 
af deres ædle Familier og Paarørende«; blandt disse Damer 
er »ANNE MEYER, Etatsr. PEDER RESENS«, en Købmandsdatter 
fra Itzeho, altsaa fra en Egn hvor der den Gang fandtes an
selige Bevoksninger af Naaletræ (se nedenfor S. 213); de to 
kan vel have talt om Fyrreskovene ved Trondhjem og Itzeho, 
naar de saa den danske Skov staa nøgen om Vinteren. 

Dersom disse Kombinationer har Rod i Virkeligheden, 
kan vi forestille os, med hvilke Følelser BRUNSMAND, efter 
Omtalen af Salling og Skive Fjord1), har nedskrevet følgende: 

') Ved Aalborg Stift staar der: Furre By fama est sic dictum olim a 
sylva abietina, quæ ibidem steterit, ubi ja [?] navigia Norvegica appellunt. 
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Mod Nord ligger Øen Fur, 
som en Adelsmand af Slægten 
KRAG fordum havde skænket 
til Kapitlet i Viborg. Den har 
faaet Navn efter sin Overflod 
paa Naaletræer som her frem
vokser temmelig frodigt, et Træ 
der ellers sjældent forekom
mer i Danmark, og ikke med
mindre det er saaet af Haanden. 
Krigsangreb ødelagde denne 
Øens Pryd, og det i Aaret 1627, 
da den blev tilintetgjort af de 
Kejserlige, som trængte ind i 
Jylland1). 

I et andet Uddrag af Atlas Danicus, der findes paa Det 
Kongelige Bibliotek (ULDALL Saml. 186) berømmes Øen Fur 
for dens prægtige Skove og rige Aalefiske (Fuhrland insula 
quæ est inter Saligniam et Thyam sylvis superba et copiosa 
angvillarum piscatum Celebris). Disse Ord findes allerede hos 
JOANNES BLAEU (Atlas Maior, I, 1662, Dania S. 41). 

Grænsen for de Skove, der fandtes i det 17 de og 18 de 
Aarhundrede, bøjer nu mod Øst, og vi kommer da til det 
store Skovparti ved Rold, hvis østlige Udløber er T i s t e d 
Nør s k o v ved Villeslrup. Her fortæller Overkrigskommissair 
CHRISTEN CHRISTENSEN 1830, at der »skal, for ikke et Seku-
lum siden, have staaet en tætsluttet Skov af Eg, Birk, Bøg, 
Fyr og Ælle fra Vive til Tisted, 6A Mil, hvorom gamle Folk 
i denne Egn endnu vide at tale«2). 

STEENSTRUP omtaler denne Beretning saaledes: »Flere løse 
Angivelser om en langt senere Forekomst end den her for
modede af Naaletræerne bør man vel næppe lægge Vægt paa: 

') Den sidste Sætning er maaske ikke ordret Oversættelse, men gengiver 
vistnok Originalens Mening, secari betyder at blive opereret, exsecari at blive 
gildet. Meningen maa vel være, at Fjenden ikke blot har omhugget Skoven, 
men ogsaa berøvet den Evnen til at opretholde Slægten, eller, som KRUSE 
siger, »afbrændt, omhugget og ruineret« den. — Er KRAG ikke forvekslet 
med KRABBE? 

2) C. CHRISTENSEN: Aalborg Amt, 1832, S. 124 (Landhusholdningsselska
bets Amtsbeskrivelser Stk. VII). Materialet er indsamlet 1829—30. 

Ad septentrionem insula 
F u r a F u r , Capitulo Viburgensi 
olim donata a Nobili qvodam 
familiæ Kragianæ. Abietum 
copia nomen dedit, hic felicius 
crescentium, rara alias per 
Daniam arbos, nee nisi manu 
sata. Decus hoc insula vasta-
vit belli impetus, Anno præser-
tim 1627, qvo a Cæsarenis 
Cimbriam invadentibus exse
cari capta. 
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f. Eks. Aalborg Amts Oec. Beskrivelse pag. 124 »Gamle Folk 
omtale at den hele Egn mellem Vive og Tisted, 6A Mil, har 
for ikke et Sekulum siden været en tætsluttet Skov af Eg, 
Birk, Bøg, Fyr og Ælle;« men Fyrretræet er vel blot tilfæl
digvis med, eller fordi det findes i Moserne«1). 

Hvem var nu denne CHRISTENSEN, hvis Vidnesbyrd JAPE-

TUS STEENSTRUP forkaster? En Proprietærsøn fra Nordjylland, 
selv Proprietær, Dansk Jurist, Landvæsenskommissair, Medlem 
af Tiendekommissionen, Stænderdeputeret, af Landhushold
ningsselskabet valgt til at beskrive Aalborg Amt. Man skulde 
synes, at en saadan Mand fortjente nogen Tiltro, naar han 
fortalte om Egnens Skove. Men, sete fra STEENSTRUPS Stand
punkt, er hans Udtalelser formastelige: Gennem Aartusinder 
havde Naturen lagt Træarterne paa Plads, pænt og ordentligt, 
og konserveret dem i Tørv; nu havde Videnskaben forsynet 
Præparaterne med Etiketter og sat alt i System. CHRISTENSEN 
ryster alle Træarter: Birk, Æl, Fyr, Eg, Bøg sammen i en 
Bunke, mod al Orden og Tidsfølge! 

Tisted ligger 80 km fra Læsø, 100 km fra Anholt, og kan 
let have faaet Fyrrefrø fra et af disse Steder. Paa Videnskaber
nes Selskabs Kort fra c. 1790 findes Skovrester Øst for Linien 
Tisted-Vive. 

Er Fyrren fuldstændig forsvunden fra denne Egn allerede 
i Midten af det 18de Aarhundrede? Herom siger CHRISTENSEN 

intet, og der kan næppe siges noget sikkert. Dog maa jeg 
henlede Opmærksomheden paa Indberetningen fra 1806 om 
Skovene ved V i l l e s t r u p , hvortil bl. a. hører Tisted Nørskov, 
der i BEGTRUPS Gengivelse2) lyder saaledes: »Baroniet Wille-

*) J O H . JAPETUS SM. STEENSTRUP: Geognostisk-geologisk Undersøgelse af 

Skovmoserne Vidnesdam- og Lillemose, 1841, S. 95 Anm. 2. Man ser, at 
CHRISTENSENS Ord er forstærkede; »en tætsluttet Skov . . . fra Vive til Tisted, 
V* Mil« er ændret t i l : »den hele Egn mellem Vive og Tisted, 5/< Mil . . . en 
tætsluttet Skov«. 

STEENSTRUP var en Præstesøn fra Vang i Thy (Vest for Byen Thisted, 
som ikke maa forveksles med den oven nævnte Landsby Tisted), f. 1813, di
mitteret 1832 fra Aalborg. Hans Fader var saaledes Kollega af Provst SCHADE, 
hvis Topografi over Mors maatte have Interesse saavel for Faderen, der sam
lede Materiale til en Beskrivelse af Thisted Amt, som for den unge Student, 
der hjalp sin Fader med Indsamlingen og selv studerede sin Hjemstavns 
Naturforhold, bl. a. Plantevæksten. 

2) Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark, VI, 1810. S. 222. 
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strup har meget Skov, fornemmelig ved Rold, Skovbestanden 
er mest Bøg og Eg. For ung Skovs Opelskning er der sørget 
ved Sæd og Plantning i nogle indhegnede Lunde og Bøghaver1), 
endog af Fyr og Gran. Skovene er ikke særskilt opmaalte.« 
Det er mig ikke bekendt, at Villestrup ved Aar 1800 har haft 
Forbindelse med det nye Skovbrug, men om Fyrrekulturen 
stammer fra Egnen eller er af fremmed Oprindelse, vides ikke. 

Efter at Baroniet2) 1811 var substitueret med en Fidei
kommiskapital, blev Villestrup 1812 solgt til et Konsortium, 
saaledes at Generalkrigskommissair SCHUCHARDT fik Hoved-
gaarden. Han døde 1819, og 3 Aar efter maatte Staten over
tage Ejendommen, som den beholdt indtil 1836. Allerede 
1812 har den bekendte Forstmand G. SARAUW inspiceret Ville
strup Skove, der vist i alt Fald overvejende var tilfaldet et 
andet Medlem af Konsortiet, Kaptajn, senere Kammerherre 
J. C. MYLIUS. For denne Godsejer besørgede G. SARAUW Ud
visningen, hvilket 1836 bragte dem i Strid med Overførster 
N. J. JESSEN, da SARAUW holdt paa, at en Del af Bøgeskovene 
burde overgaa til Naaletrædrift. 

Det kan vel lænkes, at SARAUW har bragt Frø og Planter 
af Skovfyr til disse Egne; men paafaldende er det dog, at 
Roldskov-Partiet fra ældre Tid kun indeholder yderst lidt af 
denne Træart, medens Rødgranen har dannet store og udmær
kede Bevoksninger. Omtrent 1830 har man kultiveret Fyr 
paa Lindenborg, men kort efter gik de til Grunde, vistnok af 
Svampesygdom (Stk. VI, 8). I Albæk Plantage, som CONRADSEN 

anlagde c. 1834, har man foruden Plantning af Rødgran og 
Weymouthsfyr foretaget Saaning af Lærk og Fyr ; senere har 
man maaske faaet Planter af Lærk, Rødgran og Ædelgran; 
men saa vidt mig bekendt er Rødgranen den eneste Træart, 
der fik Fremgang. 

Der findes dog enkelte store og sunde Skovfyr i Roldskov-

') Disse Indhegninger, der kaldes Boghaver, findes endnu forskellige 
Steder i Villestrup og Mylenberg Skove. 

2) TRAP: Danmark, IV, 1901, S. 496. Dansk biogr. Lexikon, XI, S. 563. 
A. OPPERMANN: Bidrag til det danske Skovbrugs Historie 1786—1886, S. 177, 
191, 200, hvor der ogsaa findes Henvisning til Arkivsager. Om Tilstandene 
i disse Dele af Jylland se ogsaa C. GHRISTIANSON: Ueber Forst-Verwaltung, 
Hamb. 1834, S. 39 Anni.; Forfatteren til dette Skrift antages at være JESSENS 
Svoger C. DIRCKINCK-HOLMFELD. 
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Egnen. Fra mit første Besøg paa Villestrup, i Sommeren 
1886, mindes jeg nogle meget store Fyrretræer tæt ved Gaar-
den. De findes der endnu, paa tre Steder; og i den østlige 
£ n d e af Tisted Nørskov staar ligeledes nogle faa gamle Skov
fyr i Bøgeskoven. 

Skovrider MØRK-HANSEN har velvilligst ladet bore tre 
Propper, en i hver af Skovene Marielund, Mølleskov og Vil
helminelund, og har desuden sendt Rodskiven af en Fyr, der 
1922 blev fældet i Tisted Nørskov1). Tælling paa Skiven giver 
84 Aarringe, og da Snittet formodentlig ligger 10 cm over Jor
den, kan Alderen sættes til c. 88 Aar. Paa de tre Propper 
kan man tælle henholdsvis 77, 88 og 98 Aarringe; de gaar 
ikke helt ind til Marven, og de er tagne 1 Alen (63 cm) over 
Jorden; vi kan derfor sætte Aldrene til omtrent 90, 100 og 
110 Aar. Heraf fremgaar, at der flere Steder i Villestrup 
Skove findes Fyr, som stammer fra Tiden før Skovrider 
BUTENSCHÖN, der var født 1815, kan have overtaget Bestyrel
sen, og Træerne i Vilhelminelund er saa gamle, at det er meget 
tvivlsomt, om de kan stamme fra den Tid, da G. SARAUW be
gyndte sin Virksomhed paa Villeslrup. Traditionen siger, at 
BUTENSCHÖN plantede en Række Fyr i Tisted Nørskov som 
Skel ind mod Lindenborg Skovdistrikt, men dette udelukker 
jo ikke, at han kan have forefundet Plantematerialet ved sin 
Tiltrædelse c. 1840. 

Om Fyrrens Forekomst i disse Skove skriver MØRK-HANSEN : 
. . . Fyrren i Vilhelminelund synes altsaa at være en Del 

ældre end de andre Fyr paa Villestrup. Ogsaa i denne Skov 
synes Fyrrene indplantede i større og mindre Aabninger i Bøge
opvæksten, og da Fyrrene paa Villestrup vokser ganske særlig 
stærkt i Ungdommen, medens Bøge vokser meget langsomt og 
ofte lider af Nattefrost, saa kan den omgivende Bøgeskov godt 
være betydelig ældre end Fyrrene. Jeg er sikker paa, at den 
smukke Bøgeskov i Tisted Nørskov Afd. 1 mindst er 150 Aar. 
Dersom denne Skov stod her fpaa Ravnholt], vilde dens Udvik
ling (Højde og Tykkelse) betinge en Alder af snarere lidt over 
end under 100 Aar. — Trinene i den gamle Hovedtrappe paa 
Villestrup er af svære Fyrreplanker med meget store Knaster. 

') Et Billede fra dette Sted findes som Fig. 17 i den autograferede Be
retning om Landbohøjskolens Skovbrugsekskursion 1910. 
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Nogen sikker Oplysning om, hvorfra Fyrretræerne ved 
Villestrup og i Tisted Nørskov stammer, har vi saaledes ikke 
kunnet tilvejebringe. 

Umuligt er det ikke, at de kan stamme fra de Skovfyr, 
som ifølge C. CHRISTENSEN skal have været paa Egnen hen-
imod Midten af det 18de Aarhundrede; paafaldende er i alt 
Fald deres Sundhed i en Egn, hvor Skovfyrren senere er gaaet 
massevis til Grunde (se Stk. VI, Indledningen og Nr. 8), og 
hvor der fra ældre Tid findes saa lidt af denne Art, uagtet 
man jo nok har forsøgt at dyrke den, ligesom man har dyr
ket Lærk og Weymouthsfyr. 

Men det er ogsaa muligt, at de gamle Fyrretræer paa 
Villestrup kan være komne nordfra, thi ROSTRUP siger 1885 
om Buderupholm Distrikt, at »Af Skovfyr bemærkedes kun et 
Par mindre Grupper, som endnu vare uangrebne af Sygdom
men, nemlig en Række af de ældste Fyrrer, som findes paa 
Distriktet, tæt ved Mosskovgaard, samt Afd. 29 i Bjerge Skov, 
hvilke Fyrrer siges at være af svensk Ekstraktion«1). 

Fra Egnen ved Vive-Tisted er der kun 30 km til Gjes-
s i n g g a a r d , Nordøst for Randers. I det anførte Skrift siger 
N. BLICHER, at »Et Stykke Fyr- eller Granskov (hvilket det 
er) findes her i Landet ved Gjessinggaard, et Par Mile Nord
ost for Randers. . . . Men dette Stykke skal ikke være fra 
meget gamle Tider«. Der foreligger ikke, mig bekendt, nogen 
Meddelelse om, at her har været frembragt Naaleskov ved 
Saaning eller Plantning; BLICHER har vistnok været kendt med 
Egnens Forhold, thi han havde tilbragt en Del af sin Ungdom 
i Bjerregrav ved Randers og paa Tjele. Ejeren af Gjessing
gaard, Hr. Hofjægermester C. v. FOLSACH, hvis Slægt i henved 
200 Aar har ejet Gaarden, har velvilligst meddelt mig, at der 
næppe har været Graner i 1795, medens der har »været en 
Del store Skovfyr i gammel Bøgeskov, og der findes endnu 
nogle af dem«. Hos BEGTRUP siges om Gjessinggaard2) Skove, 
at de er »mest adskilte småle Skovstrimler, henved 50 Tdr. 
Ld.«; Skovkultur nævnes ikke. 

') E. ROSTRUP: Beretninger om Undersøgelser, foretagne i 1884 og 1885 
ifølge Finantsministeriets Foranstaltning, angaaende Snyltesvampeangreb paa 
Naaletræer, særligt de forskjellige Fyrrearter, paa alle Statsskovdistrikterne i 
Jylland (tr. s. Manuskript) 1885, S. 4. — Jfr. Stk. VII, 12. 

2) Anf. St. Bd. VI, S. 91. 
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1847 udtalte Proprietær N. SECHER til Faurgaard1) (Syd 
for Aarhus), »at man paa Giessinggaard vil kunne se Fyr af 
en betydelig Størrelse, der har leveret meget godt Tømmer«. 
Denne Udtalelse tyder paa, at Gaardens Fyrretræer i 1795 maa 
have været 25 Aar, om ikke ældre. Det største Træ, der nu 
findes, maaler 207 cm i Omfang; det staar i Lunden mellem 
Løvtræer. I Hungstrup Skov findes flere smukke, ranke, 25 m 
høje Fyrrer spredte i Bøgeskoven, hvis Alder skønnes at være c. 
150 Aar, og tæt omgivne af Bøgestubbe; en enkelt Fyr staar i 
Urskov af Eg og Enebær. Alt tyder paa, at Fyrren her er vildt
voksende. 

Ved Gjessinggaard er vi naaede helt ud mod Kattegat og 
kunde vel tænke os en Forbindelse med Fyrreskoven paa 
Læsø eller Anholt. Vi vil nu begive os mod Sydvest, til den 
vestlige Side af Halvøens Skovbælte, hvor vi begyndte vor Van
dring. Allerede DEICHMANN BRANTH har fremdraget en Udta
lelse fra 1815 om F j e r s t e d S k o v i Spandet Sogn2), mellem 
Gram og Ribe, hvori det hedder: »For 50 Aar eller noget læn
gere siden var der i Sognet sønden og østen for Fjersted en 
god Skov af Eg, Bøg, Fyr og flere Slags Træer, men nu er 
Levningerne af samme forvandlede til Krat, som ved god Fred
ning og Opelskning kunde igen give en ny Skov.« 

Det maa dog vist have været »noget længere siden«, thi 
en Skovbeskrivelse fra Tiden omkring 1720, der findes i Rigs
arkivet, siger om Spandet Sogn, at »til Spandet By er 2 smaa 
Kratter af Ege Skrub, Viebuske, Torn, Hessel og Rønne, til 
Fersted . . . nogen boschage«. »Eet ligger østen Byen og 
Vesten derfor det andet, af ingen Værdi, kan ikke heller for 
dé i samme participerende adskillige Undersaatter holdes i 
Fred.« Maaske er det rimeligst at tænke sig Skovens Øde
læggelse foregaaet i det 17 de Aarhundrede, hvor Krigen Gang 
paa Gang brød ind over Landet. »50 Aar« bliver da til 
»150 Aar«. 

I øvrigt gør AAGAARD Indtryk af at være en kyndig og 
grundig Forfatter. Allerede 1802 havde han udgivet en Be
skrivelse af Thy; nu fortsætter han med Torning Len efter at 
være bleven Præst i Agerskov 20 km Sydøst for Fjersted. I 
sin Veiledning ved en Gaards Drift i Hedeegne, 1811, viser 

2) Beretning om den tredie danske Landmands-Forsamling 1847, S. 273. 
2) KNUD AAGAARD: Beskrivelse over Torning Lehn, 1815, S. 299. 
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han sig at have meget fornuftige Meninger om Skovanlæg paa 
Heden; selv har han 1807 saaet 1 Pund Granfrø og 1 Pund 
Fyrrefrø. Han siger ved Omtalen af Mosernes Naaletræ, »Der 
findes vel endnu i visse Skove enkelte Fyr og Gran, men 
disse kan maaske være plantede der«. 

Den ovennævnte Beskrivelse fra Begyndelsen af det 18 de 
Aarhundrede taler ikke om Naaletræer i Fjersted Skov, men 
derimod indeholder den følgende Oplysninger: 

1. Linnet Skov. »Udi denne Skov er for 7 Aar siden 
anlagt og besaaet een Granhauge, hvorudi findes nogen Op
vækst som endnu er ringe.« 

3. Hiartbroe Skov. »østen for denne Skov blev A° 1711. 
indrettet een Plantehauge som blev besaaet med Granfrø, 
mens ikke er fremvoksen, skønt det lod sig vel an.« 

4. Hølleskov (paa Toftlund Mark). »Der blev og paa 
denne Grund A° 1711 anlagt og besaaet een Gran Hauge, som 
ingen Fremgang vilde have«. 

Man har altsaa tre Steder forsøgt Naaletrækultur, som 
ellers var ukendt i Sønderjylland, og der foreligger ingen Ud
talelser om, at Frøet skulde være tilført fra andre Steder, lige 
saa lidt som der findes nogen Antydning af at Saaning af 
Naaletræ skulde være noget fremmed. »Gran« brugtes, som 
vi allerede har set hos SCHADE, ogsaa om Fyr, og det synes 
mig da rimeligt, at Frøet til de tre Anlæg er kommet fra 
Rester af Egnens Fyrreskove, maaske fra de sidste Træer i 
Fjersted Skov. 

Naar denne beskrives som boschage, da maa man ikke 
tage Udtrykket ganske bogstaveligt. De gamle Skovsyn skulde 
først og fremmest i faa Ord sige, hvor megen Olden Skoven 
kunde give, og hvad den indeholdt af unge Kulturer eller Op
vækst, som engang kunde blive oldenbærende: Eg, Bøg og 
Hassel var Hovedsagen1). Vi kan da let tænke os, at man 
her og anden Steds har forbigaaet enkelte Fyrretræer. 

Vinteregen (Quercus sessiliflora) er Eksempel paa, hvor let en 
Træart kan undgaa Iagttagelse. I 3dje Udgave af LANGES Haandbog 
i den danske Flora, et fremragende Værk med en stor Mængde nøj
agtigt angivne Findesteder, nævnes Vinteregen fra Sjælland kun saa-
ledes: »Dyrehaven mellem Klampenborg og Eremitagen (1 Træ, for-

*) Angaaende Betydningen af Ordet Olden henvises til min Artikel: Lidt 
om Skovfred i Danmark (Dansk Skovforenings Tidsskrift, 1921, S. 299). 
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modentlig plantet); Glænø (Nielsen, 14 [o -. P. NIELSEN og H. MORTENSEN] )«. 
Som bekendt forekommer Vinteregen i Mængde ved Klampenborg og 
flere andre Steder i Nordsjælland, hvor man efter gamle Aktstykker 
at dømme maaske endog maa regne den for vildtvoksende; i Syd
sjælland findes den baade ved Korsør, Holsteinborg, Basnæs o. fl. St.1). 

Et Eksempel fra Dyreverdenen er Æskulapsnogen (Coluber lon-
gissimus), hvis Forekomst 1840—63 i Sydøstsjælland blev paavist af 
GEORG F. L. SARAUW, efter at R. C. MORTENSEN havde udtalt om en 
nøjagtig Beretning fra H. C. ULRICH, at »man har, selv om man ken
der dette Navn og agter det som Navnet paa en af vore paalideligste 
Forstmænd, fuldt ud Lov til alligevel at tvivle om Beretningens Over
ensstemmelse med de faktiske Forhold«2). Talen er her om en Mand, 
der kendte Skovnaturen som faa, og hvis Iagttagelsesevne man sjæl
dent finder Magen til. En efter alt at dømme sanddru og nøjagtig Be
retning fra en Skovfogedkone stemples som »en ganske almindelig 
Folkesnak-Histories og der tilføjes: »Her ser man tilgavns hendes 
Upaalidelighed«. 

Ved M a n d b j e r g Syd for Toftlund var omtrent 1720—30 
udført en Plantning af Fyr, og Træerne voksede op til »gode 
Sparrer« og »smaa Bjælker«, men sygnede hen i en Alder af 
60—70 Aar3). 

Egnen Sydøst for Ribe ligger saa fjernt fra Norge, Sverige 
og vore Kattegats-Øer, at man ikke godt kan tænke sig Fyr
ren indvandret fra disse Egne. En anden Forklaring er mere 
nærliggende: 

Mellem Nørrejylland og Sønderjylland strakte sig forhen, 
fra Hav til Hav, en uhyre Skov, Barwith, hvilket betyder 
Naaleskov; den nordligste Del af Sønderjylland hed Barved-
eller Barwith-Syssel4). Senere fik Skoven et andet Navn: 
Farwith, siden Farris, d. v. s. Fyrreskoven, og SACH mener, at 

*) Jfr. 4 de Udg. af LANGES Haandbog. STEENSTRUP, 1841, S. 37, 81. 
2) Se herom V. BOVE, L. B. BRÜEL, R. C. MORTENSEN og GEORG F. L. 

SARAUW i Tidsskriftet Naturen og Mennesket 1892—94; L. B. BRÜEL i Forst
tidende 1890, 1892—93; GEORG F. L. SARAUW: Danmarks sjældne Slanger 
(Vidensk. Medd. fra d. naturhist . Foren, i Kbhv. 1903). 

8) Nærmere Oplysning om Bevoksningen paa Mandbjerg, der omtales 
af F. F. v. KROGH, findes i den ovennævnte Afhandling om Dyrkning af Lærk 
(Bd. VII, S. 32). C. F. SCHMIDT'S Anmærkning (Forslag til nogle Forbedringer 
. . . 1793, S. 18, jfr. S. XVI) skyldes KROGH. 

4) Kort over Syssel-Inddelingen findes i A. D. JØRGENSEN : Fyrretyve 
Fortællinger af Fædrelandets Historie, og hos JOHANNES C. H. R. STEENSTRUP 
( lste Bind, 1897—1904, af Danmarks Riges Historie, historisk illustreret). 
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Ende l sen -ris er et U d t r y k for S k o v e n s T i lbagegang 1 ) . I Fyr 

rens K a m p m o d L ø v t r æ e r n e h a r de t være t den til Støt te , at 

de r e f t e rhaanden f r e m k o m Lysn inge r , i sær n a a r disse blev 

m o r k l æ d t e og bevoksede med L y n g ; særlig gælder det te over 

for Bøgen. Sandsynl ig t er det d a , a t F y r r e n i F jers ted Skov 

er en Levn ing , en Rel ik t , fra den s idste s tore Fy r r e t i d . 

Vi føres her ind p a a Spørgsmaale t o m F a r r i s - S k o v e n s 

R e l i k t e r a f D y r e r i g e t . 

Den ovenfor nævnte Jægermester F. F. v. KROGH, der af Fødsel var 
Nordmand, meddeler 1822 følgende om Ulve i Farris: »Da jeg 1775 
blev ansat som Jægermester over Amterne Haderslev, Nørborg og 
Sønderborg, var der endnu ikke faa Ulve i den vestlige Del af det 
førstnævnte Amt. De blev efterstræbte paa alle mulige Maader. Ved 
min Ankomst fandt jeg en betydelig Mængde Jagtnet og Lapper til 
Brug ved deres Udryddelse. Der var ansat tre »Pfanngknechte«, som 
skulde ordne Indstillingen ved den store Farrisjagt. Det hele Haders
lev Amt og Løherred, som hører til Ribe Amt, skulde levere Klap
pere til denne Jagt. Det hele Antal Mennesker, som var forpligtet 
hertil, beløb sig til 4500 Mand. I Aaret 1778 udryddede man 12 Ulve, 
dels ved at skyde dem, dels ved at borttage Ungerne. En gammel 
Hunulv, som først nylig havde faaet Hvalpe, indhentede og skød jeg 
ved hurtigt Ridt paa Hyrup Hede i Bevtoft Sogn. Efter dette Aar 
har man intet set eller hør t til Ulve her2).« 

En Beretning, der maa stamme fra Tiden omkring 1750 eller 
senere, fortæller, at en Ulv blev set i Nærheden af Gaansager Gade-
dige; om denne By, der ligger 7 km Syd for Fjersted, »har der i 
gamle Dage været en høj Jordvold; somme Steder, maaske hvor Jord
bunden var lav, var der dog nok et Risgærde i Stedet. Jordvolden 
tjente ikke blot til at samle Kreaturerne i Byen, men ogsaa til at be
skytte mod Ulve. . . . Birkelev og Vinum har der ogsaa været en 
Jordvold om«. Der fortælles om et Ægtepar fra Spandet, som havde 
været til Barselgilde i Gaansager, at de paa Hjemvejen blev »angreben 
af Ulve, som kom saa nær, at de sprang over Hammelstokken og 
vilde fare op i Vognen til dem«8). 

*) JOHANNES STEENSTHUP: De danske Stednavne, 2det Oplag, 1918, S. 67. 
AUGUST SACH: Das Herzogtum Schleswig, I, 1896. — SACH, der lægger alt for 
stor Vægt paa, at gamle Aktstykker kun nævner Bøg og Eg, men Ikke Fyr 
(se foran S. 179), mener (S. 101), at man ikke kan paavise Fyrrebevoksning 
i Sønderjylland efter Aar 1100. 

2) Vaterländische Waldberichte, II, 3, S. 15. — Ordet »her«, vil sige: 
»i Haderslev Inspektion«, ikke, som BRICKA antager, »i hele Slesvig«. — Om 
Bøndernes Uvillie imod at gøre Tjeneste ved Ulvejagterne se R. MEJBORG: 
Nordiske Bøndergaarde, I, 1892, S. 176, og EDV. EGEBERG i Aarbøger udg. af 
Hist. Samf. f. Aarhus Stift, X, 1917, S. 68. 

8) H. F. FEILBERG: Dansk Bondeliv, I, 1898 (1ste Udg. 1889), S. 208. 
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P. RHODE, der var født i Kolding og 1760—64 Kapellan Syd for 
denne By, siger, at »I Aaret 1763 var i Skovegnene her i Amtet [o: 
Haderslev Amt] et eget Optog med Ulvene, enten Snevejret eller en egen 
Galenskab drev dem, skal jeg ikke sige, det var farligt at ride ene og 
ubevæbnet, de søgte uden Frygt Hesten. Tænk, man dræbte dem inde 
i Kolding By, inde i Vaabenhusene ved Landsbykirkerne, og de gik 
frem ligesom blinde og galne« *). 

Saavel i Nørrejylland som i Holsten træffer vi Ulve og Ulvejagt 
efter 1778, men det er mig ikke bekendt, at man anden Steds her i 
Landet paa denne Tid har haft en saa stor og velorganiseret Jagt, som 
den, KROGH beskriver. I Slutningen af det 17de Aarhundrede gjorde 
man sig store Anstrengelser for at faa Bugt med Ulvene i Jylland, 
og Ulvejagt i Farris Skov omhandles i hele 4 Forordninger fra Tiden 
1739—17592). 

Ulven er ikke knyttet til Naaleskoven; ogsaa Egekrattene kan 
yde den Ly og Skjul, særlig naar de bestaar af Vintereg, hvis Blade 
bliver siddende længere end Stilkegens. Den samme Egenskab har 
vrange Former af vor almindelige Bøg, som har dannet en stor Del 
af Nordjyllands Krat. Men det er dog indlysende, at en Skov, der er 
grøn om Vinteren, maa være særlig tiltrækkende for det sidste af vore 
glubende Dyr, og Ulvens Optræden i Farris-Skoven hører med til Bil
ledet af denne ejendommelige Natur. 

BRICKA som viser, hvilket uhyre Materiale der findes til Belys 
ning af Vildtets og Jagtens Historie, udtaler Haabet om, »at en Histo
riker vil paatage sig Opgaven at skrive de danske Ulves Historie. For 
ret at forstaa Forskellen mellem Fortid og Nutid maa ogsaa denne 
Side af Sagen opklares; enhver vil let indse, hvilken vidt forskellig 
Kolorit Livet faar, enten Ulvens Tuden lyder i Vinternatten, eller 
Dampvognens Piben skingrer gennem Luften.« Som BRICKA frem
hæver, er de sidste Ulve formodentlig Strejfdyr, komne fra Tyskland 
eller Sverige, »og vi kunne være overbeviste om, at mange af de Dyr, 
der ere anførte som Ulve, kun have været store Hunde. Men det er 
vist umuligt at paavise, hvor der er Fejltagelse«3). — Skydelister og 
Skydebøger er vigtige Kilder, som bør samles og benyttes. 

') Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse, 1775, S. XI. RHODE hører 
ganske vist ikke til de mest paalidelige Forfattere. C. D. F. REVENTLOW, der 
var hans Nabo paa Lolland, skriver endog i sit Eksemplar af NIEMANNS 
Waldberichte (I, S. 48), med Streg under RHODES Navn: ein Lügner. Men 
hans Omtale af Ulvene synes bygget paa personlig Erfaring. 

2) Foruden E. ERSLEV: Om de glubende Dyrs Undergang, se C. F. BRICKA: 
»De glubende Dyrs Undergang i Nørrejylland af E. ERSLEV.« En Anmældelse. 
1872. (Hist. Tskr. 4. R. II). 22 Sider. 

s) S. 17 omtaler B. efter Aalborg Stiftstidende 19. og 20. Marts 1841 en 
Ulv, der Marts 1841 blev skudt af en Bonde i Suldrup ved Albæk, hvilket 
skal være blevet præmieret i Nibe. Herom har jeg c. 1886 fundet følgende 
Notits i Dagspressen: »Den sidste Ulv i Danmark. Forskellige Blade have 
nylig meddelt, at den sidste Ulv i Danmark blev skudt i Marts 1841. En 
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Om Tjuren (Telrao urogallas) siger HERLUF "WINGE, at »Kun to 
Arter, Tjur og Sortspet, tyde afgjort paa, at Naturen [i Stenalderen] 
var en anden end i Nutiden; det er Levninger fra Fyrreskovens Tid, 
Tjuren nu forlængst uddød hos os, ukendt i historisk Tid, Sortspetten 
en yderst sjælden Gang gæstende os. Begge Arter leve baade Nord 
og Syd for Landet.«1). 

SACH omtaler en Skrivelse fra Amtmanden over Haderslev Amt 
c. 1773 vedrørende »Auerhahnjagden«. Da Amtmanden maa antages 
at have skrevet paa Tysk, menes her vel Tjur (Auerhahn, Telrao uro-
gallas) og ikke Urhøns (Birkhuhn, Telrao tetrix). Samtidig henvises 
til RHODE, der siger »Af Fugle Vildt ses her intet i Dannemark ube
kendt, undtagen endeel af de velsmagende Uhrhøns i Hederne.« SACH 
udtaler sig paa følgende Maade: »Rhode: Saml. XI. nennt ausdrück
lich wohlschmeckende »uhrhöns« in den Heiden. Es ist nach den 
beiden übereinstimmenden . . . Berichten nicht anzunehmen, dasz eine 
Verwechselung mit Birkhühnern stattgefunden hat.« 

Det ligger nær at antage, at SACH her oversætter Urhøns ved 
Auerhahnen. Men paa den anden Side er RHODES Udtalelse mær
kelig. Som Jyde kan han ikke være uvidende om, at Urhøns 
(Telrao lelrix) findes i Danmark, og der bliver kun da Mening i hans 
»undtagen«, hvis man tænker sig, at han ved »Uhrhøns« forstaar 
»Tjur«. Fra sit Ophold i Sønderjylland kan han være vænnet til at 
sige Auerhahn, og Ordet Uhrhøns kan da være løbet ham i Pennen. 

Indsender til »Frederiksb. Amtst.« ved med Bestemthed, at Skindet af det 
ved Nibe i Marts 1841 skudte Dyr, der meget rigtig blev indsendt til ved
kommende Øvrighed som Ulveskind, var Skindet af — e n s t o r H u n d . 
Indsenderen var den Gang paa Stiftsamtskontoret i Aalborg, og efter at da
værende Stiftamtmand BLUHME, der var en lidenskabelig Jæger og en dygtig 
Dyrekender, havde modtaget det opsigtvækkende Skind fra Hornum-Fieskum 
Herredskontor, beordrede han en Indberetning derom til Rentekamret, og at 
Dusøren skulde anvises til Udbetaling, men bestandig noget tvivlende, om 
det virkelig var et »Ulveskind«. Han lod derfor en anden Jæger kalde til 
Kontoret, og da heller ikke han kunde skønne, at det var et Ulveskind, 
maatte Indsenderen hente daværende Buntmager HERMANN i Aalborg til Kon
toret, som samstemmede i, at det ikke var et Ulveskind, der forevistes, men 
et Hundeskind, idet han navnlig erklærede, at dette fremgik af Kløernes 
Form, og tillige gjorde opmærksom paa, at Haarene vare længere og Farven 
mørkere end hos Ulvene. At Begivenheden endnu kan være i Folkemunde i 
Nibe og Omegn, er troligt nok, men ovenstaaende er en Fremstilling af det 
sande Forhold.« 

Indsenderens Navn er mig ubekendt, men Birkedommer F. MOLTKE i 
Fredensborg kunde tænkes at have givet ovenstaaende Meddelelse. 

Det er vel et af de »flere tragi-komiske Eksempler paa slige Fejltagelser 
i de sidste Menneske-Aldere«, hvortil J. C. SCHYTHE sigter (Skanderborg Amt, 
1843, S. 608). 

*) Om jordfundne Fugle fra Danmark (Vidensk. Medd. fra d. natur-
hist. Foren. 1903, S. 90, 107). 



184 [48] 

De ovenfor anførte Ord »her i Amtet« viser, at Bogens Indledning er 
skreven, før end RHODE 1764 kom til Lolland. 

NIEMANN har forstaaet RHODE paa samme Maade som SACH; thi 
han siger: »Der AuerhahnfTWrao urogallas) hat sich vor etwa dreiszig 
Jahren, nach RHODES Versicherung, noch im Amte Hadersleben sehen 
lassen.«') 

Paa flere Steder i Danmark ha r man nu indført Tjuren, og For
søgene synes at give gode Resultater. Saaledes blev der ifølge velvil
lig Meddelelse fra den daværende Bestyrer af Silkeborg Skovdistrikt, 
Professor JOHS. HELMS, i 1914 indført 38 Fugle til denne Egn, som 
blev fordelte ligeligt til Linaa Vesterskov og Silkeborg Nordskov. »I 
de tre Aar 1915, 16 og 17 vides det med Sikkerhed at Tjurerne h a r 
ynglet. Der er fundet en Rede nær ved Naaege Skovfogedsted og en 
anden med den rugende Fugl paa tæt ved Aarhus Landevej«, — altsaa 
i Nordskoven. 28. Maj 1918 fotograferede Forstkandidat J. A. NIELSEN, 
som den Gang uddannede sig paa Distriktet, i samme Skov en Tjur-
Rede med 7 Æg, hvoraf fremkom 6 eller 7 Kyllinger; Billedet er gen
givet i Dansk Jagttidende for 1919Ao, S. 55. 

Ved sin naturlige Forekomst er Tjuren vel overvejende henvist 
til at søge sin Føde i Naaleskoven og, en Del af Aaret, paa Lysninger, 
hvor der findes frugtbærende Halvbuske. Men ogsaa Bøgeskoven maa 
vist kunne byde den gode Kaar, selv uden for Oldenaarene; DÖBEL 
nævner i alt Fald Bøgeknopper forrest blandt de Ting, der udgør 
Tjurens Næring om Vinteren2). 

Det maa bemærkes, at baade Tjur og Urhøns er Laaneord. 
Tjur er et Laan fra Norsk, hvor Handyret kaldes Tiur eller Tødder, 
Hunnen Røi (Videnskabernes Selskabs danske Ordbog, VII, 1863). 
»Urhane (dansk = aarhane) er laant fra Mellemnedertysk urhane. 
Egte dansk er jysk aarkok. Aarfugl (aarhane, aarhøne) er den dansk
norske form, . . .« I andre Sprog findes den samme Rod i Navnene 
paa Fasan og Kalkun. »Ordene er lyd-efterlignende.« ( H J . FALK og 
ALF. T O R P : Etymologisk Ordbog over det norske og det danske Sprog, 
11,1906). Man kan vel tænke sig, at de to store skogrende Hønsefugle 
i ældre Dansk ha r haft fælles Benævnelse, og at denne siden er fulgt 
med Tetrao tetrix, da Tetrao urogallus ophørte at forekomme almin
deligt i Landet. 

Ordet »Hederne« kan godt være brugt om et Sted, hvor Tjuren 
lever; efter den ældre Betydning kan Arealet he r godt have baaret 

') Forststatistik der dänischen Staten, 1809, S. 236. »30 Aar« bør rettes 
til »45 Aar«. 

2) HEINRICH WILHELM DÖBELS Neueröffnete Jäger-Practica . . . , 2. Aufl., 
1754, I, S. 45. Efter Bøgeknopper nævnes Naalene og Spidserne af de unge 
Skud paa Fyr og Gran. Desuden omtales forskellige Slags Bær, og der til
føjes: »Sie nehmen auch aus den Quellen kleine Steingen zu sich, welche 
man Winters- und Sommers-Zeit in ihrem Magen findet«. Med »Steingen« 
menes maaske Steinforelle (Bækørred, Salmo fario)9 
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Trævækst1). Man kan ogsaa tænke sig, at en forskræmt eller anskudt 
Tjur er funden ude paa den træløse Lynghede og er naaet til RHODES 
Køkken, saaledes at der bag Ordet »velsmagende« ligger en personlig 
Erfaring, blandet med Glæden over en Tilegnelse ad mindre regel
mæssig Vej. 

Som Strejfvildt er den 1874 optraadt i Rude Skov ved Holte2). 
BURCKHARDT nævner, at Tjuren tidligere fandtes i det hannoveranske 
Lavland, særlig paa Højdedraget Hümmeling, mellem Oldenborg og 
Meppen3). 

Meget ønskel ig t er de t a t faa i v æ r k s a t en sys temat i sk Un

dersøgelse af N a a l e t r æ e r n e s F o r h o l d t i l v o r e S t e d n a v n e . 

Som U d g a n g s p u n k t for et s a a d a n t Arbejde k a n de efterfølgende 

Meddelelser m a a s k e h a v e nogen Værdi*). 

SACH har med stor Flid samlet paa gamle Former af sønder-
jydske Stednavne, et Spørgsmaal der ogsaa er behandlet af JOHANNES 
STEENSTRUP. Allerede JAPETUS STEENSTRUP henleder Opmærksom

heden paas) »de mange Stednavne, som ikke uden Rimelighed kunne 
være beslægtede med og afledede af Tanne, nemlig Tandrup, Tannerup, 
Tanum, Taanum o. fl. Ved et Blik paa Danmarks Kaart synes disse 
Navne fornemlig at fordele sig over den vestligere Del af Landet, 
eller hvad som ligger Vest for Landets frugtbare Øststrækning. Endnu 
bør tilføjes, at flere af de Byer og Steder, hvis Navne ere sammen
satte med Bar- (Barremose o. fl.) maaske have Oprindelsen til Navnene 
fra det gamle Udtryk for Naale eller Naaletræernes Løv: Barr*e). 

Stednavnene bringer ikke blot Bud om de Træarter, der engang 
prægede Landskabet, men ogsaa om de Brugsgenstande, Skoven ydede 
Befolkningen. Træ, »det nyttigste af alle Naturprodukter« (SOPHUS 
MÜLLER) gav ikke blot Bygningsmateriale og Brændsel, men ogsaa 
Redskaber til Brug i Krigen og ved det fredelige Arbejde. Det er 

') Jfr. herom AUGUST SACH, anf. St. S. 90. 
2) N. KJÆRBØLLING: Skandinaviens Fugle, 1875, S. 413. Ogsaa direkte 

fra Læge H. C. WEGGE kender jeg denne Beretning. 
8) Aus dem Walde H. 6, 1875, S. 81. 
4) Først efter at det følgende var skrevet og delvis forelaa i Korrektur, 

er jeg bleven opmærksom paa 2den Udgave af JOHANNES STEENSTRUP: De 

danske Stednavne, 1918. Henvisninger og Citater fra 1ste Udgave er der
efter ændrede, men jeg har desværre ikke kunnet overkomme at gennemgaa 
hele den nyere, i Bogen nævnte, Litteratur om Stednavne fra forskellige Egne 
af Danmark. Nogle Enkeltheder er medtagne nedenfor S. 189. 

5) Geognostisk-Geologisk Undersøgelse, anf. St. 
6) JOHANNES STEENSTRUP siger, at »bar, træløs, modsættes flere Gange 

lodden«, men dette kan i alt Fald ikke gælde ved Barritskov. 
Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 20. Maj 1922. 13 
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tidligere omtalt, at Krogelunden ved Slangerup har Navn af de kro
gede Træer, som her vokser1), og hvis ejendommelige Former har 
kunnet give dem en særlig Værdi til visse Anvendelser. Sammenlignet 
med Løvtræer som Eg og Bøg udmærker Fyrren sig ved at være 
slank, ret, let at tildanne ved Slingning eller Kløvning; Stubbene er 
et ypperligt Raaemne til Tjærebrænding, især naar de har siddet i 
Jorden nogle Aar. 

Uden grundigt Kendskab til Egnens Udtale2), Stedets Natur
forhold, Befolkningens Opfattelse af disse, og de gamle skrevne For
mer kan man ikke med Sikkerhed slutte fra Stednavne til Skovforhold. 
Jeg mener dog at burde henlede Opmærksomheden paa følgende 
Navne3), der anbefales til nærmere Undersøgelse: 

Tjæreby 0. for Randers og Tjæreborg ved Esbjerg4). 
Tømmerby SØ. for Løkken, S. for Bolbjærg, V. for Bramminge. 
Leddet Grøn- kan vel tænkes at være en Omdannelse af Gran-

(jfr. S. 166), men kan ogsaa betyde: stedsegrøn (grøn om Vinteren); 
S. for Løkken har vi Grønborg; S. for Frederikshavn Grønholt; ved 
Sæby Grønheden mod S. og Grønskov mod V. (ved Vraa); N. for 
Skive Grønris; mellem Tisted og Vive Grønhøjhuse; i Kastrup, ved 
Gram, Grøndallund; NØ. for Gram det højtliggende Grønnebæk; i 
Hjerndrup, Nord for Haderslev, Grønkro. Ved Skamlingsbanke Grøn
ninghoved. — Selv om nogle af disse Navne nu er knyttede til Be
byggelser fra Udskiftningstiden, kan de godt stamme fra ældre Tider. 
Saaledes hedder det om Kirkebyen Jægerup, Nordvest for Haderslev, 
at »Seks Landbol ere udflyttede og kaldes Fyrskov, da en stor Fyrre-

') Vrange Bøge i det nordøstlige Sjælland (Bd. II, S. 150). 
2) Paa Højdansk siger og skriver man : Bregent-ved. Men Egnens Be

folkning kalder S(edet: Bræju-tved, hvilket vel er = Bregne-tved, den Tved, 
det Stykke Jord som er bevokset med Bregner. If. JOHANNES STEENSTRUP 
er Bræn(de) et »Sted, der er gjort skikket til Dyrkning ved Afbrænding af 
Trævækst, Lyng og lignende«. Det forekommer mig, at f. Eks. Brænore ved 
Kolding eller det bræn[d]te Overdrev (i Odsherred) ogsaa kan forklares som 
Bregned-Ore (Overdrev). 

Jfr. E. MADSEN: Sjælandske Stednavne (Annaler f. Nordisk Oldkyndig-
hed og Historie, 1863, S. 282), hvor den samme Opfattelse gøres gældende, 
og hvor en ældre Form Brægnethwedh anføres. 

s) Hvorledes forklares Stednavnet Vraa? Det forekommer ofte paa 
Steder, hvor man maa formode, at der har været Naaleskov i den histo
riske Tid. Mon det altid er lig »afsides Sted«? 

4) Om Forstavelsen Tjære-siger STEENSTRUP, at »Der er næppe Tvivl om, 
a t et dansk Ord for et Vandhul eller et mindre Ferskvand i Lighed med 
svensk og norsk Tjærn har givet Anledning til, at Tjære- er indgaaet i flere 
Stednavne som Forled«. 

Det oldnordiske Ord tjörn (lille Sø, Kær) forekommer mig snarest at 
kunne staa i Forbindelse med nogle af vore mange Stednavne, der begynder 
med Tjørn- eller Tjørne-. 
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skov fandtes i denne Egn, Jordbunden er sandet og meget mager; 
en Strækning af Land, hvorpaa før en Skov har staaet, er nu Hede.«1) 

I Oldnordisk hedder Grantræet: gran, Pluralis grön. Det gamle 
norske Sprog har Ordet grön (Genitiv granar) i Betydningen Gran, 
Grantræ; i ældre Svensk har vi Formen græn, i svensk Dialekt grån; 
i Nedertysk gräne, i Hollandsk green. »Har navn efter de spidse 
naaler«: Gammelnorsk grqn, Oldnordisk græn eller grön, Genitiv 
grannar eller granar , Pluralis granar og granir, = Mundskæg, 
Knurhaar2). 

Utvivlsomt kan Stednavnes Forled Grøn- undertiden forklares 
paa anden Maade8). Men det synes mig naturligt at udlede det af 
Gran-, hvor det findes i Forbindelse med Endelsen -holt; er Jorden 
højtliggende, (Grønbanke, Grønnebjærg, Grønnefald), maaske tillige 
tørt Sand eller Grus, synes det mig nærliggende at tænke sig den som 
Tilflugtssted for Naaleskoven i en Tid, hvor Løvtræerne paa den 
kraftigere og fugtigere Bund allerede havde vundet Sejr. 

Forled som Faar-, Faare-, For- kan maaske4) tyde paa, at Fyr
ren har vokset i den paagældende Egn, den Gang Stednavnene blev 
dannede. Den første Form er hyppigst i Jylland; begge forekommer 
de i det regnfattige Vestsjælland, hvis Klima tiltaler Skovfyrren: 
Faarevejle, Faardrup, Forlev, Faaretofte; ved Mogenstrup Aas ligger 
Faarup. Maaske kan ogsaa Favr- undertiden forklares paa denne 
Maade: Favrholt og Favrlund Vest for Gram; paa Kortet Fig. 15 skri
ves Fjersted: Foerstede; Favrbogaard i Nordvestsjælland, Favrholt 
ved Karebæk, Faverbjærg, en Grusbakke (hvis skovblottede Del kaldes 
Grængebjærg eller Krængebjærg) i Ørslev Kirkeskov ved Holstein
borg. — Ved Saltø ligger Barnakke Skov. 

Tæt ved Faverbjærg ligger Bøgelunde og Egebjerg, mod Nord 
Faaragergaard, Faarevadskrog og Abildsbjerg, mod Vest Tjæreby, 
derefter Hesselby, Egeslevlille og Egeslevmagle, Espe, Faardrup med 
Grønhøj Gaard, 0 . og V. Bøgebjerg, Egede, Egerup, Lindeskov, 
Askegaarde, til sidst Faaretofte, tæt ved Tystofte hvis Nedbør kun 
er 515 Millimeter for hele Aaret, 182 i Maanederne Sep t ember -
December, medens de tilsvarende Tal for Ringsted er 626 og 240. 
Stednavnene giver os et Billede af Sydvestsjællands brogede Træ
bevoksning omkring Aar 1000. Paa Ormø Syd for Holsteinborg finder 
vi endnu for hundrede Aar siden en lignende Mangfoldighed, dog 
ingen Naaletræer: 1817 takserede man her 90 Ege, 66 Aske, 192 Ælme, 
5 Bøge, 306 Linde, 29 Bævreasp, 47 Navr5). 

:) J. v. SCHRÖDER: Hertugdømmet Slesvigs Topographi, overs, af C. 
WOLLESEN, 1854, S. 246. 

2) Ordbøger af DAHL & HAMMER, FEILBERG, FRITZNER, JONSSON, TORP, 

WIMMER. 
s) J. S. fremhæver, at Forleddet Grøn- forekommer i Udkanten af Byer, 

»hvor vi nærmer os de grønne Marker og Enge« (S. 89). 
*) Selvfølgelig kan i alt Fald nogle af disse Navne ogsaa tydes paa anden 

Maade. 
5) Driftsplan for Holsteinborg Skovdistrikt (Tskr. f. Skovvæsen 1896, S.146). 

13* 
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Skib. JOHANNES STEENSTRÜP siger, at »Næsten alle Steder med 
denne Forstavelse ligger fjernt fra Hav eller sejlbart Vand, saaledes 
at der vanskeligt kan tænkes paa et Skib. Skibelund, der ofte findes, 
og Skibet [Skipwith] fører Tanken hen paa Skide, Skida, der i svensk 
og norsk Almuesprog betyder kløvet Ved, Planke, smlgn. en Skede, 
en Ski, altsaa Lund, hvor man enten tager Bræder eller som er gær
det af Planker (jfr. oldnord. skithgarthr)«. Hertil maa føjes, at det 
norske Sprog ogsaa lader Ordet ski omfatte mindre Varer end Plan
ker og Bræder. »gjærdevirket, hvortil ogsaa hører skiveden eller 
fong, som er kløvninger av retvoksen, frodig, letkløvet gran, og som 
ogsaa paa sine Steder er leveret i »ørtlag«, men å 280 (260) Stkr., og 
paa 3—4 å 4.5 m Længde,«1). Paa Dansk har vi Ordet Vindski, hvis 
sidste Led dog maaske ikke stammer fra skiS, men fra skeiS, en af
grænset Strækning, Bane. — Skibelund findes f. Eks. ved Askov og 
ved Gram, altsaa to Steder i Farris-Egnen; Skibsted Nordøst for 
Villestrup; Skisby Nordøst for Hjørring. 

Raa (Pluralis Ræer), en Stang, som maaske genfindes i nogle 
af de talrige Stednavne, der begynder med Raa- eller Raad-. 

Stok, »et langt, ikke ret tykt, rundagtigt Legeme: en Stage, Stang, 
Stolpe, Bjælke . . .« , er beslægtet med det oldnordiske stokkr, en Tøm
merstok, Bjælke. Navnet Stokholm er meget almindeligt i Jylland og 
findes bl. a. Sydvest for Villestrup, Vest for Asaa .(SV. for Sæby), Vest 
for Frederikshavn, Nordøst for Hjørring, Øst for Struer; Stoklund 
findes paa Læsø; Stoksted Sydøst for Hjørring og Sydvest for Sæby, 
Stokbjergvad Nord for Tisted Nørskov. 

Det oldnordiske Ord J>öll betyder et ungt Fyrretræ og kan maaske 
have Forbindelse med danske Stednavne som Tølløse i Nordvestsjæl
land, ikke langt fra Skovene Stokkebjerg og Delhoved, tæt ved Grøn
tved; Delhøj i Grevinge Sogn; Dollerup Vest for Kolding og Nord for 
Tisted Nørskov, tæt ved Skibsted og Grønbakke3). 

Brand- kan vel ofte tyde paa, at Skov, Hede eller Mose er af
brændt, men Ordet kan i ældre Dansk betyde en Stok eller Stolpe 
(Ordbog over det danske Sprog, II, 1920, Sp. 1096), og Brand- synes 
at kunne gaa over til Formen Bram-3) . Bramdrup findes baade Nord 
for Kolding og Sydvest for denne By, tæt ved Farris ; Bramslev Øst 
for Hobro. 

') A. K. MYHRWOLD i Landbruksboken, II, 1919, S. 278. 
2) Jfr. E. MADSEN: Sjælandske Stednavne, 1863, S. 283, 297. Denne For

fatter, der gengiver ældre Former af en Mængde Stednavne, mener, at 
»Naaletræerne . . . synes ikke at forekomme med de nu almindelige Be
nævnelser i de ældre Navne«. Faar- udleder han ofte af Færge; Dyre
navnet Faar »synes ikke nævnt i ældre Navne«. 

3) Se nedenfor S. 208. HELMOLD siger, at det danske Navn paa Alden-
burg, i hvis Nærhed der synes at have været Fyrreskov 1156 (S. 219), er 
Brandenhuse (Cronica, 2 den Bog, Kap. 13). SAXO kalder Folket Brammesii 
eller Brannesii (Historia Danica, ved PETER ERASMUS MÜLLER og H. M. 
VELSCHOW, 1839—58, I, S. 878). 
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Dersom Overgangen fra n (nd) til m har mere almindelig Gyl
dighed, kan den maaske hjælpe til Forstaaelsen af Forleddet Bram-
(i Ord som Bramraa, Bramstang), der udledes fra Hollandsk, maaske 
ogsaa til Forklaring af Navnet Gram, saaledes at det samme ældre 
Ord for Naaletræ skulde genfindes baade i dette Stednavn og i det 
nærliggende Grønnebæk. 

Kraki er i Oldnordisk »en smal Stang« (WIMMER), og det danske 
Ord Krage betyder if. Videnskabernes Selskabs Ordbog (III, 1820, S. 295) 
»Et grenefuldt, smækkert Træ, hvis Grene ere halvt afhugne, eller en 
anden lang Træstang, med Navler igennemboret, at man kan klyve 
op derpaa«, medens DAHL og HAMMER forklarer det som »en Træ
stamme med halvt afhugne Grene, brugt som Klatreredskab«, en 
Krybekrage. Dette Redskab ender nu almindeligt i en Krog, og de 
to sidstnævnte Forfattere siger, at Krage, ligesom Kragetræer, er i Slægt 
med Ordet Krog,' hvortil dog maa bemærkes, at dette Ord paa Old
nordisk hedder krökr. Hvis man lader Krage være en tynd Stang 
med halvt afhugne Grene, da er Toppen af velformede ældre Fyrre
træer (Fig. 28) et ypperligt Materiale: Grenene staar med regelmæssige 
og passende store Mellemrum næsten vinkelret ud fra Træets Hoved
akse, de er saa tykke, at de kan bære en Mand, maaske saa rige paa 
Kerneved at deres Varighed vil være stor. — Nogle af de Stednavne, 
der begynder med Krag, er dannede paa Grundlag af Personnavnet, 
og andre kan vel staa i Forbindelse med, at Stedet ha r haft en Koloni 
af Kragefugle; men paafaldende er det store Antal Navne, som Krage
lund, Kraghede og Krageskov, Krakebøl, Kravlund, der findes i saa-
danne Egne af Jylland, hvor man af andre Grunde maa formode, at 
der ha r været Fyrreskov i den historiske Tid. 

Allerede 1908 har STEENSTRUP gjort opmærksom paa, at Navnet 
Favrskov, der tidligere blev skrevet Farskov, »synes at indeholde det 
samme Forled, som findes i Farwith« og Farris, men søger ikke at 
forklare Betydningen af Forleddet Far-. MARIUS KRISTENSEN (1912) 
har om Navnet Bagsværd udtalt, at »Barswerthæ er maaske den med 
Byg (barr) eller Naaletræer (Bartræer) bevoksede Skraaning«. Sv. 
BREGENDAHL ÅKJÆR (1914), der udleder Stednavnene Bregendal og 
Bregenhøj af Bregner, siger om en Række Navne med Faur-, Four-, 
Favr-, Faar-, at de »synes at indeholde Ordet far »Faar«. HENRIK 
USSING (1915) siger, at Tjæreby »har Navn efter sin Beliggenhed ved 
et Kær, der i gammel Tid maa have heddet »tjara«. Kærby hører 
særlig hjemme i Jylland, Tjæreby paa Sjælland«. Navnet »Bregentved, 
udt. Brejentved«, udleder samme Forfatter af Bregner. GUNNAR KNUDSEN 
(1917), der udleder Markenavnet Grandet (ved Brøderup) af »Granskov, 
el. af Grande, Nabo«, gør opmærksom paa, at Favreby [St. og L. Favrby 
ved Favrby Bugt, Faxe Ladeplads] tidligere hed Faurbøgh; efter vor 
Opfattelse kunde det da betyde: en Skov af Fyr og Bøg, medens Skov
navnet Favreholt betød: den lille Fyrreskov. — Om Forleddet Faar- i 
vestsjællandske Stednavne skal bemærkes, at det, saa vidt jeg ved, 
udtales Faar-, med langt og tydeligt aa, medens Udtalen af Dyre
navnet nærmest er Fuer. 
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I Vestsjælland findes flere Stednavne med Forleddet Taarn-: 
Taarnborg, Taarnholm, Taarnhøj, Taarnemark (Tornemark). I ældre 
Tid skrev man vel Torne- eller Thorne-, men i Egnens Udtale af 
Tornemark findes saa vidt mig bekendt altid et tydeligt langt aa og 
et lidet hørligt r, hvorimod Ordet Torn nærmest udtales Towrn. Her 
skulde vel ikke foreligge Omdannelser, ved Misforstaaelse af et 
ældgammelt Forled Taan-, som Minde om tidligere Naaleskov? 

Tæt ved Taarnemark ligger Longen (Fuirendal Long), en 100 Tdr. 
Land stor Mose, hvis Tørvelag ikke er dybere, end at Fyrrerødder let 
maa kunne trænge ned til den mineralske Jord, medens det vil være 
en Hindring for Bøgens Vækst. Her vokser Lyng og forskellige andre 
Planter, som plejer at ledsage Skovfyrren, og denne Træart optræder 
som selvsaaet, uagtet den kun er dyrket meget lidt i Omegnens Skove1). 
Stednavne som Bøgebjerg og Bøgeskoven viser, at Bøgen tidlig er 
bleven Herre i nogle Dele af Fuirendal Skov. selv om de 1817 inde
holdt lidt Avnbøg og c. 5 Tømmerege pr. Hektar; men i den lavtlig
gende fugtige Kohave er Antallet af Ege pr. ha 16, og Bævreaspen 
optræder i Blanding med Egen; paa Grænsen mellem de to Skov
strækninger, i Fuglevængsmosen, fandtes 1817 store (haubare), sikkert 
vildtvoksende, Betula odorata*). — Da Stednavnene opstod, har Egen 
sikkert hersket i de lavere Dele af Skoven, og vi kan vel tænke os 
en Best af Fyrreskov ude i Longen. 

Hvis et nogenlunde stort Antal af gamle Stednavne med Forled 
som Tan-8), Bar-, Faar-, Grøn-, Skib-, Stok-, Tøll-, Del-, Brand-. Bram-, 
Tjære og lignende Former skyldes Bevoksning med Naaletræer paa 
den Tid, da Navnedannelsen fandt Sted, c. 800—1200, da maa Landet 
den Gang have haft betydelige Mængder Naaleskov, selv om det vel 
kan tænkes, at en relativ Sjældenhed paa den enkelte Egn har givet 
Stedet et Særpræg, som fører til Navnedannelsen, eller at enkelte 
Skovnavne, der fortæller om Brug af Træ, kan være ældre end By
navnene. Men hvis Naaletræerne har været almindelige for c. 900 

*) P. NIELSEN: Sydvestsjællands Vegetation (Botanisk Tidsskrift, 2den 
Række, Bd 2, 1872) S. 313. Samme Forf. omtaler S. 286 de interessante 
Moser i Egnen ved Sipperup, »hvor et 6—8 Fod dybt Tørvelag dækkes af et 
omtr. 6 Fod tykt Sandlag, hvis Overflade kun hæver sig 1—2 Fod over 
Havet. Paa Mosens Bund, der altsaa ligger 10—12 Fod under Havets Over
flade, har man opgravet de for saadanne Moser almindelige Træarter, navnlig 
Fyr, Birk og Hassel«; — fremdeles lignende submarine Tørvemoser i Glænø 
Fjord; — endelig Fladmosen med Skaller af Hjertemusling (Cardium edule) 
og Litorina litorea og med ny Bevoksning af Glaux marilima, naar den 
sandede Undergrund opdyrkes. — Disse Moser ligger alle i Nærheden af det 
ovennævnte Faverbjærg. Landet synes forhen at have sænket sig, men i 
nyere Tid atter at hæve sig noget. 

s) Tidsskrift for Skovvæsen, 1896 B, S. 146. 
8) Jfr. nedenfor S. 226. 
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Aar siden, da er det højst sandsynligt, at de sidste Rester har holdt 
sig som enkelte Træer og Trægrupper op mod vore Dage. 

Hvis der endnu for 150—200 Aar siden har været Fyr i 
Farris Skov, kan T r æ v æ r k e t i E g n e n s æ l d s t e l a n d l i g e 
B y g n i n g e r , opførte af Byens egne Folk, maaske ligesom paa 
Læsø vise os Rester af Fortidens Naaleskov. 

Det store Tømmer kan vel være tilført ad Søvejen fra fjerne 
Lande, men Lægter og andet smaat Bygningstræ har man i en skov
rig Egn taget fra nærliggende Skove. I Fortidens Bøndergaarde træffer 
vi Spær af Bøg og Avnbøg, Lægter af Bøg, Eg, Ask og Æl; i Vest
jylland, hvor de ranke Former allerede var udryddede, var Lægterne 
c. I860 »tit kun korte, krumme Egegrene, der naaede fra Sparre til 
Sparre; vinde og skæve var de den meste Tid, men huggede flade til 
hen imod Enderne for at kunne ligge fast paa Sparren. Hver Mand 
fik sit Fag at arbejde paa; han borede Hul gennem Lægten og ind i 
Sparren og drev en Pind igennem; naar Lægten saaledes var fæstet 
i begge Ender, maatte den kunne bære en Mand;«1). De gamle 
Bulhus-Gaarde i Haderslev-Egnen er næsten helt byggede af Eg, 
men man kan dog maaske her finde enkelte gamle krogede Spær, 
Hanebaand eller Lægter af Fyr, hvis Form taler imod, at de skulde 
være indførte. 

»Gennem Aarhundreder har Befolkningen fortrinsvis haft Brug 
for de slanke og ranke Træformer til Lysespid, Baandstager, Redskabs-
skafter, Plejlslagler, Vognstænger, Aarer, Buer, Spyd og Lanser; Humle
stager og Gærdestavrer; Tækkekæppe, Vender, Støjler, Taglægter, 
Hustømmer m. m.; ja selv til Brænde har man foretrukket det Træ, 
der gav størst Udbytte i Forhold til Skovningsarbejdet. Paa visse 
Omraader kunde vel de krogede og de tvegede Former faa en særlig 
Værdi, men gennemgaaende er der dog utvivlsomt foregaaet et nega
tivt Kvalitetsvalg, som har begunstiget de krogede, bredkronede, lav
stammede Træformer. Hvor Væksten paa Grund af Stedets Natur
forhold var langsom, har Hugsten vel ogsaa fjernet de hurtigst voksende 
Former og ladet Dværgracerne blive tilbage. Vildt og Kreaturer, Vind 
og Nattefrost har virket i samme Retning; de har ikke blot omformet 
Individerne, men har ogsaa sammen med Mennesket bidraget til at 
lade de teknisk set daarlige Racer faa Overhaand. Den Forringelse, 
der saaledes er foregaaet, har præget vore Skoves Udseende op til 
Nutiden, og dens Resultater har haft en overordentlig Indflydelse paa 
Skovenes Værdi saavel som paa vore Skovbrugeres Forestillinger om 
Træarternes normale Udseende, Tilvækstgang og Udbytte«.2). 

Gennem et Studium af den landlige Bygningsmaade har man søgt 
at komme til Klarhed over Bebyggelsens historiske og nationale For-

*) H. F. FEILBERG: Dansk Bondeliv I, 1898, S. 29. 
2) A. OPPERMANN: Skovene og Skovbruget i Danmark, 1917—18 (tr. s. 

Manuskript), S. 19. 
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hold. Opmærksomheden skal her henledes paa en Ejendommelighed 
ved Konstruktionen af Bindingsværk, der maaske kan kaste Lys over 
Bebyggelsen af Barwith Syssel. 

Det almindelige danske Bindingsværk (a) bestaar af Fodtræ, 
Stolper og Løsholter, hvortil i mange Egne (b) kommer Overdokker 
og Underdokker; i Hushjørnerne findes desuden Skraastivere. Det 
vandret liggende Løsholt har Fagets Længde, f. Eks. 5 Fod, og er 
tappet ind i to Stolper. 

Idd WAI bü 1-H 
a b c d 

Skematiske Fremstillinger af Bindingsværks Konstruktioner. 
a. b. c. d. 

Almindelig Almindelig Fortløbende Som c, kun at 
Form, uden Form, med Tømmer i halv Foden er udeladt. 

Dokker. Dokker. Stolpehøjde. 
I Skovegne af de fire nordsjællandske Halvøer: Odsherred, Tues-

næs, Hornsherred, Landet mellem Roskildefjord og Øresund, giver 
(c) Løsholterne i gamle Huse Plads for et Stykke Tømmer, der stræk
ker sig over to eller flere Fag og er kæmmet ind over Stolperne, saa-
ledes at de to Tømmerstykker paa Sammenføjningsstedet er gennem-
skaarne ind til Midten; undertiden bortfalder (d) Fodtræet, og Stol
perne staar da paa Bygningens Syldsten, maaske som et Minde om de 
jordgravede Stolper der forbydes i gamle Recesser og Forordninger1). 

Konstruktionerne c—d findes ogsaa i Skovegne af de gamle danske 
Provinser Øst for Øresund, og i Sommeren 1921 har jeg fundet dem 
i Haderslevegnen. Kgl. Skovrider R. WELLENDORF har efter Forhand
ling med Arkitekt POUL BLÖCHER velvilligst meddelt mig, at Formerne 
& og c findes mange Steder i Egnen2). 

Vi n æ r m e r os den Grænse me l l em D a n m a r k og Udlande t , 

der b lev fastsat i 1920, og spørger d a : K a n U d l æ n d i n g e s 

O m t a l e a f v o r e S k o v e inte t lære os o m Skovfyrrens Fo re 

k o m s t ? F r e m m e d e vil ofte h a v e de t ska rpes te Blik for Ejen

d o m m e l i g h e d e r i Lande t s Na tu r , idet de s a m m e n l i g n e r Hjem

s tavnen m e d de nye F o r h o l d . 

O m P a s t o r BRUNSMAND og F r u A N N E M E I E R h a r været 

') I Odsherred finder man nogle Steder Mure, der ganske mangler 
vandret Tømmer i halv Højde, ja endog tillige Fodtræ; hist og her findes 
da Skraastivere midt i Muren. 

2) Under Korrekturlæsningen er jeg bleven opmærksom paa CHB. AXEL 
JENSENS Afhandling: Stolper og Suler (Fortid og Nutid, I, 19H—16, S. 60), 
hvis Fig. 1 (fra Magleby paa Amager) viser Formen d. Af mig er den alle
rede 1892 omtalt i autograferede Forelæsninger over Vare- og Handelslære, S. 81. 
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inde paa saadanne Sammenligninger, ved vi ikke; det er mu
ligt, maaske sandsynligt, men ikke bevist. 

BURSER kan med sine Ord, at Naaletræerne »almindelig
vis« (eller: »næsten altid«) mangler paa »Sjælland og de 
omgivende Egne« sigte til, at der fandtes Naaletræer i danske 
Provinser Øst for Øresund. Men det er heller ikke udelukket, 
at han har tænkt paa Jylland; hans Foresatte, Hofmester 
JUST HØG, til hvis Underhold Børglum Len var henlagt, kan 
have fortalt ham om Fyrreskov i Vendsyssel, eller han kan 
paa Gunderslevholm have hørt om, hvorfra Fyrretræerne paa 
Granbierg stammede. 

Fra en noget senere Tid omtales vore Skove af JOAN 

BLAEU paa følgende Maade1): 
Træer. I Danmark er der en 
saadan Overflod af Graner og 
af de Naaletræer, som Ty
skerne kalder Dennen og Denne-
boomen, at nogle, men med 
Urette, endog har villet udlede 
Betydningen af Navnet Dan
mark deraf. Det er imidlertid 
sandt, at der hist og her, saa-
vel paa Øerne som i det indre 
Fastland, findes hugstmodne 
og gode Skove, og at de er me
get rige baade paa Gran, Bøg, 
Eg og Lind, ligesom der ogsaa 
næsten overalt findes en Mæng
de Hassel, . . . 

Over Teksten staar: Descriptio Daniæ, auctore IOANNE 

ISACO PONTANO Historiographo Begio. Forfatteren, den lærde 
og vidtberejste JOHAN ISAKSEN PONT ANUS, var født 1571 i Hel
singør af hollandske Forældre; paa mødrene Side stammede 
han fra Ribe, med Tilknytning til Bergen og Holland. Han 
begyndte sin Skolegang i Helsingør, men kom senere til Hol
land; fra 1593 var han atter i sin Fødeby og sluttede sig især 
til TYGE BRAHE og ARILD HUITFELDT. Han har besøgt Her
lufsholm2). 1604 blev han ansat som Professor i Holland og 

*) Atlas Maior, I, 1662, S. 5. 
2) H. RØRDAM: Historiske Samlinger og Studier, III, 1898. 

ArDores. n,a est in uania 
abietum & arborum conifera-
rum, quas Dennen & Denne--
boomen Germani vocant, uber-
tas, ut inde nonnulli etymon 
quoque Daniæ venari institue-
r int ; Sed perperam. Interim 
a vero haud dissidet, eas pas
sim tam in insulis, quam con-
tinente extare cæduas utilesque 
silvas, esseque non abietes 
modo fagosque, ae quercus ti-
liasque ibi densissimas, sed & 
corylorum earn fere ubique 
occurrere frequentiam, . . . 
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levede her til 1639, men 1618 blev han beskikket til kongelig 
dansk Historiograf og udarbejdede en stor Danmarkshistorie, 
hvis 1ste Del udkom i Amsterdam1) 1631, med Titel: Rerum 
Danicarum historia. Dette Værk indeholder S. 639—801 en ud
førlig Beskrivelse af Danmark (Chorographica Regni Daniæ de-
scriptio), og allerede her finder vi S. 775 de ovenfor citerede 
Ord om Skovene i Danmark; S. 640 behandles udførligt 
Spørgsmaalet om Oprindelsen til Navnet Danmark. 

Beskrivelsen af Danmark er saaledes udarbejdet paa en 
Tid, da Landet endnu omfattede Provinserne Øst for Øresund. 
Efter Jylland, Sjælland m. v. følger, med fortløbende Pagine
ring (men med særlig Side-Overskrift), i Atlas Maior Hven 
(der beskrives indgaaende, med mange Billeder og Kort), 
Skaane, Halland, Blekingen, Bornholm, Gotland, Øsel; her 
staar: £>ama FINIS, og Slesvig begynder, med ny Paginering. 
Maaske har PONTANUS ogsaa givet Bidrag til det Atlas, som 1638 
blev udgivet af JOAN BLAEU og hans Fader WILLEM JANSZON 

BLAEU, der var født samme Aar som PONTANUS, og ligesom 
denne var Elev af TYGE BRAHE. 

»Det indre Fastland« kan vel være Landet Øst for Øre
sund, men Ordene kan dog ogsaa tage Sigte paa Jylland, og 
hvis de kun skulde gælde for den østligste Del af Riget, vilde de 
vel være formede mindre almindeligt; Udtalelsen om Naale-
skov paa Øerne tyder paa, at PONTANUS enten af Selvsyn eller 
gennem Beretninger har kendt Naaletræer i det nuværende 
Danmark, ikke blot paa Gotland og Øsel. Som Hollænder 
ser han Landet udefra, fra Søen, ligesom man ser det i Nu-
tidsværket »Den danske Lods«, og han eller hans Meddelere 
kan da have set Fyrretræer paa Øerne Anholt, Læsø, Fur og 
Mors. Naaleskoven omtales ikke som en Sjældenhed, der 
findes paa enkelte Steder, men som noget, hvoraf der virke
lig er et Forraad, saavel paa Øerne som i det indre Fastland. 

Skovklædte Højder har ofte Betydning som Sømærker, 
især naar Træernes Farve afviger fra Omgivelsernes. Fyrrens 
Krone ses om Efteraaret og Vinteren ved Dag som grøn, i 
Modsætning til den brogede eller graalige Løvskov, det visne 
Græs, den sorte Lyng og den hvide Sne, men om Sommeren 
synes Naaleskoven sort mod den lyse Løvskov. 

*) Sumptibus IOANNIS JANSONII; altsaa vel paa BLAEUS Forlag. 
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Det forekommer mig, at man ikke kan forbigaa Udtalelser som 
de foran gengivne i Tavshed eller stemple dem som »løse Angivel
ser«. PONTANUS var en fremragende Videnskabsmand; JOAN BLAEU 
var i alt Fald en kundskabsrig og anset Mand, der ha r lagt et stort 
Arbejde i Udgivelsen af Pragtværket Atlas Maior. Som Fagmand 
havde han et saadant Ry, at den svenske Konge, GUSTAV ADOLF, ud
nævnte ham til sin Bogtrykker. 

Kendskab til Danmark har han vel faaet gennem JOHANNES 
MEJERS Kort (se nedenfor S. 201) og især gennem Faderen, en mærke
lig Mand: Bogtrykker, Boghandler, Matematiker, Astronom1). 

I Begyndelsen af Juni 1596 (24. Maj efter gammel Stil) rejste 
WILLEM BLAEU fra Hven, hvor han havde tilbragt Vinteren, hjem til 
Holland, (abiit domum in Hollandiam VILHELMUS BATAUIUS cum per 
integram hyemem hic fuisset)2). Efter Aarstiden maa vi formode, 
at han har valgt Søvejen. I Begyndelsen ha r han da haft Medbør, 
men efter at have passeret Skagen ha r han faaet Modvind og Vind
stille3). I den lyse Skærsommer ha r Fyrretræernes mørke Kroner 
staaet skarpt mod den nysudsprungne Løvskov. Lad os tænke os, 
at han efter at være kommen forbi Anholt har anløbet Randers og 
har set Gjessinggaard Skove tæt ved Fjordens vestlige Bred; i Katte
gat har han mod Øst øjnet Læsø, mod Vest, over Lille Vildmose, 
maaske Højderne ved Tisted-Villestrup; i Skagerak ha r han kunnet 
se Børglum hæve sig bag Furreby, og over Lavninger i Hanherre
derne har de høje skovklædte Bakker paa Fur og Mors vistnok 
været synlige. 

Fra sit Fædreland kan den unge WILLEM BLAEU have medbragt 

') TYCHONIS BRAHE: Observationes VII cometarium, ed. F. R. FRIIS, 1867, 
TYGE BRAHES Meteorologiske Dagbog 1582—1597, udg. v. F. R. FRIIS, 1876. 
F. R. FRIIS: Tyge Brahe, 1871. P. J. H. BAUDET: Leven en Werken van 
WILLEM JANSZ. BLAEU, 1871; Naschrift etc. 1872. Oprindelig mente BAUDET 
(S. 2), at BLAEU havde opholdt sig hos TYGE BRAHE fra 1591 til 1597, men 
senere (Naschrift S. 5) at Opholdet har varet 2 Aar; denne Opfattelse delte 
F. R. FRIIS (Tyge Brahe S. 223), men han har senere tilføjet følgende Notits: 
»BLAEU var dog nok kun et halvt Aar (?) hos T. B. Se bl. A. et Brev fra 
T. BRAHE til TOHIAS FISCHER, 16. Maj 1600, i Baseler Samlingen« (Universi
tetsbiblioteket). 

Navnet BLAEU staves forskelligt; ogsaa Formerne BLAUW forekommer. 
En Hollænder ved Navn DE BLAU (1555—1633) var gift med ANNE HARDENBERG. 

2) Meteorologisk Dagbog S. 249. 
8) Dagbogen har følgende Optegnelser om Vejret i Slutningen af Maj 

1596: 24: Smucktt stille och klartt østen. 25: Mørktt ver, noget blesendis 
østen. 26: Synden, stille och mørktt ver. 27: Sudoust, mørktt ver formid
dag, med nogen smaa Regen, efftermiddag vstadigt med mørktt ver och soel-
skin. 28: Smucktt klartt och stille ver, synden. 29: Stille ver, mørktt, 
om efftermiddagen Regen. 30: Stille ver, mørkt ver, stor Regn den gandske 
dag vesten eftermiddag, Regen den ganske natt. 31: Sydvest themmelig 
graaendis smucktt klartt; Regn om natten. 
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Interesse for Spørgsmaalet om Skovfyrrens Forekomst og Dyrkning. 
Han var født ved Alkmaar, Nord for Amsterdam, og vokset op i en 
Tid, hvor alle Hollændere talte om Breda, Udgangspunktet for deres 
Frihedskamp, efter den eventyrlige Overrumpling Marts 1590 atter i 
deres Hænder. Paa dette berømte Sted skal der allerede omkring 
Aar 1500 være anlagt en Fyrreskov1), maaske ud fra en rigtig For-
staaelse af, at den søfarende Nation burde sikre sig de nødvendige 
Skibsmaster. Vi maa da formode, at der i 1595, ligesom 300 Aar 
senere (se Fig. 20), fandtes hundredaarige Fyrretræer ved Breda. 

Hvad BLAEU har lært om danske Skove og særlig om Fyr i 
Danmark, medens han var TYGE BRAHES Elev, ved vi ikke; men 
hvis man stempler hans Ord som »løse Angivelser«, er det berettiget 
at pege paa, hvad han i Vinteren 1595—96 kan have lært paa Hven2). 

Hvilket Opholdssted for en ung, videbegærlig Mand! Her sam
ledes Tidens ypperste og mest kundskabsrige Mænd og Kvinder om 
den store Lærde. 

Om TYGE BRAHE vides, at han c. 1585 »beskæftigede sig med at 
samle Materiale til en Beskrivelse over Danmark. . . . Dette Værk 
skulde rimeligvis have været baade af historisk og geografisk Indhold« 
(F. R. FRIIS). Han ha r da kunnet fortælle sine Elever om de danske 
Skove. 

15. Oktober vendte CHRISTEN SØRENSEN LONGOMONTANUS, TYGE 

BRAHES Elev og trofaste Medhjælper, hjem. Han var født 1562 i 
Lomborg ved Lemvig; ved Pinsetid 1577 rømte den Haar ige fader
løse Bondedreng til Viborg, hvorfra han 11 Aar efter blev dimitteret 
til Universitetet. Fra sin Vandring, 12 Mil, til Viborg ha r han vel i 
Pinsedagen set Limfjords-Øernes skovklædte Højder og ha r da kun
net fortælle BLAEU om Fyrreskov i disse fjerne Egne. 

7. November kom en fornem Gæst: AXEL GYLDENSTJERNE, nu 
Statholder i Norge og Lensmand paa Akershus, forhen Lensmand 
paa 0 Kloster i Limfjorden, Nordøst for Fur, og senere paa Vor-
gaard ikke langt fra Børglum og Sejlstrup, desuden Godsejer i Thy 
og Skaane. En fremragende og vidt berejst Mand, der ha r kunnet 
fortælle om Skov og Fyrretræer i mange Lande, ogsaa i Danmark. 

27. November fik TYGE BRAHE en Uges Besøg af sin kære Søster, 
SOPHIE BRAHE, Moder til den senere berømte TAGE THOTT, »Skaanes 
Konge«. Efter at hun i »1583 var bleven Enke, delte hun sin Tid mellem 
Omsorgen for sin lille Søn, sin Have, der skal have været et Vidunder i 
Norden ved sine sjældne Planter og sindrige Anlæg, og sine Studier«, 
men nu tyngedes hun af Sorgen over sin Fæstemand, ERIK LANGE, 

') W. C. H. v. STARING: De Bodem van Nederland I, 1856, S. 194. 
2) Den efterfølgende Fremstilling er i Hovedsagen bygget paa Dansk 

biografisk Lexikon og paa Registeret til TYGE BRAHES Meteorologiske Dagbog. 
Grundlaget skyldes da først og fremmest den udmærkede Historiker HOLGER 
RØRDAM, hvis omfattende Bidrag til Biografisk Lexikon, i alt over 600 Sider, 
hører til de ypperste Dele af Værket. 
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der flakkede hjemløs om i Europa, og over de pekuniære Vanskelig
heder han havde bragt over hende. Har hun fundet Hvile en Stund 
ved at tale om Træer og Blomster med den unge Hollænder? 

SOPHIE BRAHE har vistnok været ledsaget af Historikeren Pro
fessor NIELS KRAG, der »ret hyppig aflagde Besøg paa Hven« som 
hendes Ledsager. Nu kom 29. November et større Selskab, hvor
iblandt hans Broder ANDERS KRAG, Fysiker og Læge. Begge var de 
fødte i Ribe og kan tænkes at have kendt Farris-Skoven; begge havde 
de rejst i Skotland, hvor den Gang fandtes vidtstrakte Fyrreskove. 

Blandt Gæsterne var formodentlig ogsaa Pastor JON JACOBSEN 
VENUSINUS, en Præstesøn fra Hven; han var Ven af TYGE BRAHE, 
»Botanik hørte . . . ogsaa til de Videnskaber, han syslede med«, saa-
ledes at »Anlægget af en botanisk Have blev ham overdraget«, da 
han senere blev Professor i Fysik. 

Foraaret bragte nye Gæster. 
8. April kom vistnok BØRGE TROLLE, Ejeren af Braade i Syd

vestsjælland, det senere Trolholm (Holsteinborg), Hof- og Jagtjunker, 
Admiral paa en Ruslandsfærd, Lensmand paa Nedenæs. Han var 
Brodersøn af HERLUF TROLLE, og en anden Farbroder, hans Navne, 
havde været Forstander paa Herlufsholm. Han maa ved sine Rejser og 
sin Virksomhed være bragt til at beskæftige sig med Fyr og Fyrreskov. 
Det kan vel endog tænkes, at han h a r kendt Bevoksningen paa Gran-
bierg, der tilhører samme Egn som Braade og Herlufsholm. 

8. Maj ha r TYGE BRAHE haft Besøg af ELIAS OLAI. Det ligger 
nær at tænke paa hans Medhjælper, ELIAS OLSEN MORSING, der vel 
har kendt Fyrreskovene paa sin Fødeø, hvor han 1589 anstillede Ob
servationer, ligesom senere vistnok paa Herlufsholm. Men PECHÜLE 
siger (Biogr. Lex.), at han døde »o. 1590«, og F. R. FRIIS »C. 11. Marts 
1590«'). Sidstnævnte Forfatter henviser her til Dagbogen, hvor der 
staar: ELIAS obiit H. 11 Vs noct., men det er mig ikke bekendt, om 
man ved, at denne ELIAS var E. O. MORSING. 

12. Maj fik TYGE BRAHE Besøg af sin Ven ANDREAS Foss, forhen 
Biskop i Trondhjem. Nu var han Bisp i Bergen, hvor han ved sin 
Side havde Svigersønnen HENRIK HØYER, der ogsaa nu ledsagede ham, 
og om hvem det vides, at »Han havde megen Interesse for Natur
videnskaberne, særlig Botanik«, samtidig med at han delte Sviger
faderens historiske Interesser. 

14. Maj kom »Docter Jonas Medicus«, maaske Statsmanden JONAS 
CHARISIUS der var hjemkommen fra en stor Udenlandsrejse og havde 
taget den medicinske Doktorgrad, formodentlig i Frankrig. Han h a r 
vel haft Kendskab til Botanik og Interesse for denne Videnskab, thi 
senere gjorde han »interessante botaniske Iagttagelser« paa sin Rejse 
1599 til Nordkap med CHRISTIAN IV og BØRGE TROLLE. 

16.—18. Maj aflagde MOGENS GJØE et Besøg hos TYGE BRAHE. 
Han havde 1584 arvet Gunderslevholm efter sin Farbroder og Pleje-

*) ELIAS OLSEN MORSING og hans Observationer, 1889. 
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fader CHRISTOPHER, der var gift med BIRGITTE BØLLE, Halvsøster til 
TYGE BRAHES Fader (S. 165). Nu var MOGENS Nabo til TYGES yngre 
Broder STEEN, som havde bygget Næsbyholm Hovedbygning, og hvis 
han har fortjent sit Tilnavn »deri lystige«, da har han jo nok berettet 
om Udfaldet af det lystige Paafund fra Barndomstiden med Anlæg 
af Fyrreskov paa Granbierg. 

Sammen med MOGENS GJØE afrejste 18. Maj en preussisk studio
sus, der vel ha r kunnet fortælle om Preussens Fyrreskove, maaske 
ogsaa om de Fyrresaaninger i Meklenborg som COLERUS har be
skrevet (se S. 214). 

Gennem Slægterne GJØE og TROLLE var der Forbindelse mellem 
Gunderslevholm og Herlufsholm. I Discipelhaven paa sidstnævnte 
Sted skal der kort efter Stiftelsens Oprettelse (1565) være plantet en 
Fyr1), som da kan tænkes at stamme fra Granbierg. 

Tekstens Ord om Danmarks Rigdom paa Nøddebuske svarer til 
Virkeligheden. Ad mange Veje2) ved vi, at Hasselen forhen var langt 
mere udbredt end i vore Dage, og hertil kommer, at PONTANUS saavel 
som WILLEM BLAEU vistnok har bevaret Mindet om Nøddeplukning 
paa Hven. Det Kort over Øen, der findes i Atlas Maior, er tegnet af 
BLAEU, medens han studerede hos TYGE BRAHE, thi det bærer Paa-
skriften: »Insula Hvenæ sive Venusia å GVILJELMO BLAEV cum sub 
TYCHONE Astronomiæ operam dåret, delineatur*, og paa Kortet ses 
ved Øens nordlige Kyst (Litra P) en lille Hasselskov (Sylvula Cory-
lorum). I den tilhørende Tekst staar, at Øen har en lille Hasselskov, 
hvis Nødder aldrig er ormstukne eller hule, og at Hasselmus ikke 
forekommer (silvula habet ex corylis, ubi nucum nulla vermiculis 
aut carie exesa deprehenditur. glires terra non fert)3). 

Med Rette nævner PONTANUS ogsaa Linden blandt de almindelige 
Træarter i vore Skove. Bastens Værdi omtales i Atlas Maior under 
Belgiens Skove. 

P O N T A N U S , der gen tagne Gange h a r gjort Rejsen mel lem 

Hels ingør og Hol l and , h a r formodent l ig haft s a m m e Lejlig-

x) H. B. MELCHIOR: Historiske Efterretninger om Herlufsholm, 1822, 
S. 401. A. F. BERGSØE: Den danske Stats Statistik, II, 1847, S. 2Ü2. J. 
BAAGØE: Restavrering af »Store-Pil« paa Herlufsholm ved Næstved, Særtryk 
af Aarsberetning for Herlufsholm lærde Skole 1901, S. 4. 

2) Se f. Eks. VAUPELL: De danske Skove, S. 184. Her citeres efter 
Danske Atlas »PATAVINI Ord i hans Geografi« om hele Skibsladninger af 
Nødder, og V. tilføjer i en Anmærkning: »Det har ikke været mig muligt at 
erfare, naar denne Forfatter har levet«. — Patavium er Oldtidens Navn paa 
Padua. Men skulde mon ikke PATAVINUS være en Forvanskning af BATAVINUS, 
der da kunde hentyde til Hollænderne BLAEU eller PONTANUS? En lignende 
Udtalelse findes i Danmarkshistorien S. 775 og i Atlas Maior, Dania, S. 5. 

3) Ligesom Hasselmusene (glires, Myoxus avellanarius) har vel Snude
billerne Balaninus nucum og B. glandium manglet paa Hven. 
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hed som WILLEM BLAEU til at studere vore Kystlandskabers 
Udseende. 

Ved at overskride Landegrænsen kommer vi snart til 
K a r l u m , hvorfra man har en meget bekendt Meddelelse om 
Naaleskov, i Middelalderen eller maaske senere. 

Aar 1652 udkom et stort Værk om Hertugdømmerne Sles
vig og Holsten, som bærer Titelen: Newe Landesbeschreibung 
der zwey Hertzogthümer Schleswich vnd Holstein, zusambt 
vielen dabey gehörigen Newen Land Carten, die . . . von dero 
Köngl. Maytt. bestaltem Mathematico JOHANNE MEJERO . . . 
elaborirt, durch CASPARUM DANCKWERTH D. zusammen getra
gen vnd verfertigt, . . . Denne Bog, der sædvanlig kaldes 
DANCKWERTHS Landesbeschreibung, indeholder bl. a. et Kort 
(XIV): Nordertheil vom Alt Nordt Frieszlande. bisz an das Iahr. 
1240., og her staar Sydøst for Tønder, mellem Byerne Callum 
(Karlum) og Mathelbew (Medelby), ved en Skovstrækning, 
Ordene Lauter Dannebaume, hvilket tidlig har vakt Opmærk
somhed. (Fig. 18, S. 206). 

JAPETUS STEENSTRUP udtrykker sig 1841 paa følgende 

Maade: . . . »de bekendte Udtryk paa det hos Danckwarth for 
Aaret 1240 udkastede Kort over Hertugdømmet Slesvig, paa 
hvilket findes en temmelig stor Strækning af Kjærherred, eller 
de forrige frisiske Udlande, betegnet med Skov, og derved til
sat: »Lauter Dannebaume«. Med dette er vistnok ikke ment, 
at enten Danckwarth eller Korttegneren Mejer har erholdt 
Efterretning om at Tanne eller Gran voksede der i Aaret 1240, 
thi saa var det nok blevet berørt i Teksten; men da de vilde 
fremstille Landet ,som det tidligere var, er det rimeligt, at de 
have benyttet alle Kilder til at udforske dets tidligere Til
stand, og saaledes har da sikkert Erkendelsen af Naaletræerne 
i Tørvemoserne i Omegnen givet dem Anledning til, paa Kor
tet at betegne de nærmeste Omgivelser af disse Moser med en 
Naaletrævegetation. Tæt ved disse formentlige Naaleskove 
forekommer et Sted, benævnet Buchslundt, der antyder Arten 
af den i Herredet værende ringe Trævegetation. Dette Udtryk 
hos Danckwarth kan da ikke afgive noget Støttepunkt for 
dem, som antage Granen tidligere har vokset hos os;«. 

I 1854 undersøgte VAUPELL Forholdene paa Stedet og 
giver i sit Skrift om Bøgens Indvandring en ypperlig Skildring 



200 [64] 

af Karlum-Egnen1), der slutter saaledes: »den friesiske eller 
maaske den nedertyske Benævnelse af Mosefyrren er Dane eller 
Daneboom*), thi saaledes benævne de friesiske og hollandske 
Bønder Mosefyrren, der forekomme i Emsmoserne. Dette i 
Forening med at Fyrreskovens Beliggenhed paa Kortet just 
findes der, hvor Selkemosen ligger, gør det utvivlsomt, at det 
er de fossile Mosefyr, der hos Danckwerth og Mejer have 
fremkaldt Meningen om, at her har i det 13 de Aarhundrede 
eksisteret en Fyrreskov, og at navnlig Mejer virkelig værdigede 
saadanne Naturfænomener sin Opmærksomhed, fremgaar af 
hans Udkast til Landkortene over den jydske Vestkyst, hvor 
han i Ringkøbing Fjord angiver submarine Skove.« 

*) Det er formentlig urigtigt, naar Steenstrup henfører Dannebäume til 
Granen, fordi dette Træ nu i Høitydsk benævnes »die Tanne.« (VAUPELLS An
mærkning). 

HEERING omtaler Kortets Lauter Dannebaume, men mener 
ikke at kunne tillægge denne Angivelse alt for megen Vægt, 
»da Kortet hører til de meget omstridte, som fremstiller Dele 
af det vestlige Slesvig ved Aar 1240«2). 

For at danne os en Mening om Landkortets Ord maa vi først 
gøre os bekendt med den Mand, hvis Navn det bærer. 

1888 offentliggjorde den danske Historiker P. LAURIDSEN i Histo
risk Tidsskrift en 10 Ark stor Afhandling: Kartografen JOHANNES 
MEJER, et Bidrag til ældre dansk Kaarthistorie, der sammen med 
Dansk Biografisk Lexikon og MEJERS nedennævnte Manuskript dan
ner Grundlaget for den efterfølgende Fremstilling. 

JOHANNES MEJER nedstammede fra en slesvigsk-tysk Præsteslægt 
og blev født i Husum 1606 eller 1608. Barndommen og den første 
Ungdom bød ham trange Kaar; allerede 1617 mistede han sin Fader, 
og han »tilbragte en Del af sin Barndom med at vogte Kreaturer« 
hos Morbroderen, Herredsfoged JÜNGLING i Krop, hvor han endog 
skal have vogtet Svin8). Tidlig kom han dog til København, stude
rede Matematik og Astrologi, men vendte vistnok 1629 tilbage til Hu
sum. Her fristede han Livet ved at undervise Ungdommen i Reg
ning og Skrivning, ved at forfatte Bryllups- og Begravelsesbreve 
m. m.; snart optraadte han dog som Almanak-Udgiver og lagde sig 
desuden efter Kartografi. »Han var født i en Egn, hvor man alt i 
Menneskealdre havde syslet med Landmaalerkunsten; Marskjorder
nes lette Overskuelighed, deres Udstykning efter matematiske Linier, 

") CHR. VAUPELL: Bøgens Indvandring i de danske Skove, 1857, S. 56—57. 
2) W. HEERING: Bäume und Wälder Schleswig-Holsteins, 1906, S. 36. 
8) Haandskreven Notits i STORMS Eksemplar af Newe Landesbeschreib

ung (Universitetsbiblioteket). 
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deres store Værdi og de kostbare Digeværn, som deres Bevarelse 
krævede, maatte fremavle en empirisk Geodæsi«, og særlig ha r MEJER 
været paavirket af den frisiske Historiograf PETER SAX, Ingeniøroffi
ceren, Digegreve JOHANNES WITTEMACK og Landmaaleren JOHANN 

BERENTZ (eller BEHRENS). »Teoretisk stod MEJER sikkerlig paa Højde 

med Datidens Kartografi, saaledes som den havde udviklet sig her i 
Landet. Han er fortrolig med LONGOMONTANS og LADREMBERGS Ar

bejder, og som Astronom og Matematiker er han en ivrig Tilhænger 
af TYGE BRAHE.« »Hans Kystomrids, Landets Hovedformer, Fuld
stændigheden af hans Topografi og det i det hele og store godt lig
nende Billede af Landskabet fortjener den højeste Bos,«. 

Men ganske vist kunde JOHANNES MEJER ogsaa give Fantasien 
frit Løb. »Han ha r givet et kartografisk Omrids af Verdens Oprin
delse, han har et Kort til hver af de 6 Skabelsesdage,«. »Det kan 
ikke forundre nogen, at en saadan Mand er lige saa godt kendt med 
Paradisets Have som med Haderslev Østeramt« . . . ; men MEJER ved 
ogsaa mere. Han ved, at »am 26. 8br i s , des Morgens nach deme die 
Ø n e aufgegangen, spatzierte Eva allein beim Baum des erkentnisz . . .« . 
»Fantastisk Anskueliggørelse af Tekstens Ord faldt i det 17de Aar-
hundredes Smag«. 

En udførlig og grundig Kritik af de historiske Kort fører LAU
RIDSEN til den Slutning, at det vilde »være letsindigt at tillægge Kor
tene nogen stor videnskabelig Værdi for Landets Geografi paa MEJERS 
egen Tid, og ligefrem urimeligt at give dem ud for saa historisk 
sikre Fremstillinger af et forsvundet Lands Rudimenter, at dette 
endog skulde kunne rekonstrueres efter dem«, »hans historiske Kort 
over Nordfriesland, Helgoland m. m. uden mindste Værdi«. 

1647 var MEJER blevet udnævnt til kongelig Matematiker, for at 
han i 6 Aar skulde udfærdige et General- og flere Specialkort over 
Landet. 1649 enedes han, hans Broder og to Brødre DANCKWERTH, alle 
fra Husum, om at udgive en Beskrivelse af Hertugdømmerne med de 
Kort til Grundlag, som MEJER havde udarbejdet. Kobberpladerne er 
stukne af to Brødrepar i Husum: Guldsmedene MATTHIAS og NICOLAUS 

PETERSEN, Bronzestøberne ANDRES og CHRISTIAN LORENSEN. Trykningen 

er udført paa Gottorp. Dr. CASPAR DANCKWERTH skulde udarbejde en 

kortfattet beskrivende Tekst, men tilrev sig snart hele Redaktionen1), 
saa at Bogens Form og Omfang ændredes stærkt. »I denne uhyre 
Stofmængde ligesom druknede MEJERS Kort, og i Datidens almene 
Bevidsthed lykkedes det DANCKWERTH at tage Luven fra sin Med
arbejder«, hvis Kobbertavler han solgte til JOAN BLAEU. 

Bogen udkom 1652, men MEJER var meget misfornøjet med dens 
Tekst. I et Eksemplar af den trykte Beskrivelse, som gennem Lux-
DORPH er kommet til det kongelige Bibliotek, har M. rettet Teksten 
paa mange Steder, samtidig med at han paa Titelbladet ha r skrevet: 
MEIERI Beschreibung über die Hertzogthümer Schleswich und Hol-

*) Man bedes bemærke DANCKWERTHS Brug af Ordene ich og wir i 

Værkets Fortale. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 20. Maj 1922. 14 
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stein . . . . Hans Materiale var kun delvis benyttet, og Gengivelsen var 
højst unøjagtig. DANCKWERTH havde tilføjet meget værdiløst Stof og 
havde stillet sig paa Hertug FREDERIKS Parti mod Kongen. MEJERS 
Gage blev sat ned, og det var endog paa Tale at konfiskere Oplaget. 
Han omarbejdede derfor hele Værket, og dette Manuskript, 1167 tæt
skrevne Sider, findes i Ledreborg Haandskriftsamling, hvorfra der 
med stor Velvillie er givet mig Lejlighed til at gennemgaa det. Denne 
Renovirte Landesbeschreibung har Aarstallet 1654, medens Fortalen 
er dateret fra det foregaaende Aar. Af Slutningen ser man, at han 
tænker sig Værket udgivet; han taler endog om Muligheden af et nyt, 
forbedret og udvidet Oplag. En Sammenligning med den trykte Bog 
viser, at MEJER har medtaget mange Enkeltheder om Skovene. Saa-
ledes nævner han, at der 1630 var omtrent 12 000 Svin paa Olden i 
Farrisskoven. Her som andre Steder nævner han Træarterne Eg og 
Bøg; fra Kropp, hvor der fandtes lidt Skov, hvis Rester omtales i 1854 
som »mestendels nedhugget«, har han vel haft praktisk Kendskab til 
Svinedrift i Skoven; overhovedet er det Nytten af Landets Natur
rigdomme: dets Skove, Søer, Vandløb, Fjorde og Have, han stiller i 
Forgrunden. Han nævner hverken Ask, Æl, Ælm eller Lind, og det 
kan da ikke undre os, at han tier om de spredte Fyrretræer, der 
maatte have været tilbage i Farrisskoven eller anden Steds. Selvfølge
lig berømmer han ligesom DANCKWERTH Slotshaven ved Gottorp, dens 
skønne Alleer eller brede Buegange, hvælvede af Træer, med store 
Hækker af Liguster og Buksbom; men fuldt saa megen Stemning er 
der over hans Beskrivelse af Byen Slesvig, hvor han tidligere havde 
foretaget en Kortlægning af Sildegarnene: »Die Lage sambt der Stadt 
Schleszwich ist überausz schön . . . da finden sich Berge vnd Thal. 
Dasz schöne sich krumende fischereiche Wasser die Schlije, gute 
lustige vnd nutzbahre Holtzung nah vor dem Schlosz vnd der Stadt; 
an schönen künstlichen Garten ist auch kein Mangel, welches alles zu 
Somerzeiten die liebliche Waldtvögelein, insonderheit die Nachtigalen, 
so im Schiosze vnd in der Stadt hell vnd klar können gehört werden, 
umb soviel anmutiger machen.« 

Beskrivelsen af de enkelte Herreder viser hans Evne til at variere 
sine Udtryk, saaledes at ikke alt bliver lige godt, og idet han nævner, 
hvilke Kornsorter der dyrkes, giver han os Grundlaget for en Boni
tering af Jorden. Her, som anden Steds, har DANCKWERTH undertiden 
forringet Fremstillingen. F. Eks. Tystrupherred (Stenderup-Egnen) næv
ner han : Rug, Havre og Byg, men ogsaa hist og her Hvede (»guter 
Weitzen«), medens MEJER nævner: Rug, Havre, Boghvede, Byg,Ærter, 
hist og her Hvede. 

I sin Omtale af det gamle Baringsyssel beskriver M. de tre 
store Skove, her har været: Farris der strakte sig fra Hav til Hav, 
1—2 Mile bred, Barrings- eller Barmingswoldt og endelig Wildeswald, 
hvis vestligste Del hed Bramswoldt, medens den østlige Del kaldtes 
Wilsterwold eller Bülsterwoldt, med en Arm, Barszerwoldt eller 
Barsnerwoldt hen imod Bilderup. Fra det gamle Nordfriesland næv
ner han Dambsterwaldt, Harpholtz, Hunerwaldt og Bramslundt »da-
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III. Karlum vel Kaerl Hårde, ist in der Länge vndt / Breite fast gleichviell acht Meilen, lieget zu negst dem / Lande 
Angelen, hat ein groszer woldt Bramslundt / benebenst andere Höltzungn mehr, vndt ist ein Geehst / Harde, vnd doch 
schier gantz vmbfloszen, gleich ein Peninsul, / hat etliche hohe Gebirge vnter den Holtzung hie vnd / wieder zwischen 

den Strömen. Nach dem Süden lieget 

worinnen sind belegen grosze Holtzung, furnehmlich / der Dambsterwaldt im Nordwesterharde. Harpfholtz. / vnd andere. 
Item der Hunerwaldt in Osterharde / vnd der Bramslundt iu Karlumharde, & in mehres / woin ausz der Carten zu 

sehen sein. Durch diese Gegend 

Fig. 17. Prøver af JOHANNES MEJERS Renovirte Landesbeschreibung: Von dem Norder Theile desz Alten Nord-Frieszlandes. 
Originalens Maalestok. J. A. NIELSEN fot. 
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mahls eine treffliche Gegend- Dem jetzigen Zustande bey weitem 
nicht zu vergleichen.« Fig. 17 viser et Par Prøver af MEJERS Beskri
velser. Om Byen Ladelund staar der »Laylundt im Holtze Brams-
lundt«, ligesom det tidligere hedder om Embsbøl (der paa Kortet er 
ombyttet med Horsbøl) »Emetsbol, liegt in den Dambsterwooldt an 
einen lustigen Orth«. 

Sine Forestillinger om den tidligere Tilstand bygger han paa 
ældre Skribenter, paa et gammelt »Catalog«, hvis Eksistens LAURIDSEN 
dog bestrider, og endelig paa hvad Beboerne af disse Egne har kom
municeret og meddelt den kongelige Matematiker. 

Om sin egen Tid kan han tale af Selvsyn. Han fortæller her, at 
Beboerne graver mange Træer, der ligger dækkede af 3—4 Alen Tørv, 
ud af Skast Mose i Højer Herred, og at det er »mehrentheilsz Dannen-
vnd Fichtein Bäume wie auch Eychen vnd Buchen«, i saadanne 
Mængder at Folk hegner deres Haver dermed. I Slaugs Herred er 
der ingen stor Skov, men forhen har her været store Skove »von 
Dannen, Fichtein, Eichen vnd Buchen«, der med Tiden, »nachdemo 
Bulderup die erste Kirche an der Schlauxaw erbauwen«, er udryddede. 
I Kjær Herred er der liden Skov, men megen Mose, Hede og Sand
strækninger. »Insonderheit gehet ein Strich Sandes oder Sandichten 
Bodens hindurch, schier von Hundorp auff Lögum, Ladelundt, Bram-
stede, Medelburg, bisz an die Sandbärge in Wyhesharde, Nahmens 
Froszler Sandt, woeselbsten vorhin ein gröszer Waldt hindurch ge
gangen hieselbst Bramneslundt vel Braneslundt geheiszen, dieser Waldt 
ist lang gewesen vber 4 Meylen.« Skovrester i Moserne nævnes ikke 
ved Karlum, saaledes som ved Skast, og der er ingen Grund til at 
antage, at MEJER har hentet Betegnelsen Lauler Dannebaume fra 
Mosefund i Egnen; det havde da været naturligt at sætte en tilsva
rende Paaskrift ogsaa andre Steder, hvor der var Plads paa Kortet. 

Vor Opgave er i kke at b e d ø m m e M E J E R S Kort i A lminde

lighed eller de t h i s to r i ske Kort over Nordfr iesland i Særdeles

hed . Vi ønske r k u n a t d a n n e os et Skøn o m Værd ien af de 

to O r d : Lauter Dannebaume, der findes p a a Kortet , m e n ikke 

nævnes paa de and re Kort , i D A N C K W E R T H S Teks t , i M E J E R S 

Rettelser eller i h a n s s tore Manuskr ip t . 

Her m a a n u først b e m æ r k e s , at K a r l u m - E g n e n ligger n æ r 

ved H u s u m , h v o r M E J E R hør te h j e m m e , og n æ r ved de Egne 

hvis Historie P E T E R SAX k e n d t e . Teks t en i L a n d e s b e s c h r e i b u n g 

s iger , a t m a n fra Bjerget ved Medelby i k la r t Vejr k a n se 

T a a r n e t i H u s u m m e d Kikker t . 

Fig. 18 viser et Udsn i t af det Kor t , p a a hvi lke t Ordene 

Lauter Dannebaume f indes, og Fig. 19 det t i l svarende S tykke 

af Kortet fra 1648. M a n ser, at Skrif ten er af den Art , som 

anvendes ved Navne p a a de m i n d r e L a n d s b y e r , m o d s a t 
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Kirkebyerne, men at den er et Nummer mindre. Herved har 
Ordene kunnet faa Plads paa Kortet, hvis Maalestoksforhold 
er omtrent 1 : 140000. Paa MEJERS Kort over Samtidens 
Forhold ligger Byerne Braderup, Karlum og Medelby i en ret 
Linie, hvilket er rigtigt, men paa to Kort over det gamle 
Nordfriesland er Callum, som Figuren viser, fejlagtig anbragt 
et Stykke længere mod Nord. Man maa antage, at disse Kort 
er byggede paa et ældre Arbejde. WITTEMACKS udmærkede 
store Kort1) over Nordfriesland fra 1640, i Maalestok omtrent 
1 : 50000, standser ved Linien Hostrup-Burkal-Stadum og med
tager, formentlig korrekt, ikke de østligere liggende Geest-Egne; 
men dermed er ikke sagt, at disse har været ukendte for 
WITTEMACK, der fra Rørkær til Burkal har en buet Signatur 
og Paaskrifteri »Moer vnd Heide«. 

Ordene paa MEJERS Kort »bisz an das Jahr 1240« opfattes 
vel almindeligt saaledes, at Kortet vil vise Landet fra de ældste 
Tider indtil 1240, men af hans Manuskript ser man, at her 
vistnok er regnet baglængs fra Aar 1300 til 1240. 

Ved Studiet af Kortet har man sædvanlig lagt Eftertrykket 
paa det sidste af de to Ord : Lauter Dannebaume, idet man 
er gaaet ud fra den Forudsætning, at Naaletræer ikke fandtes 
andre Steder i Sønderjylland. Lad os antage, at der i disse 
Egne, ligesom i det nordlige Jylland, hist og her har været 
Fyrretræer i Løvskoven. Der er da ingen Grund til at frem
hæve dem her; men hvis Egnen paa sine høje Sandbakker 
og fugtige Moser har haft en hel Skov af Fyrretræer, da har 
det været nærliggende at sige: Lauter Dannebaume! og at be
mærke dette paa Kortet, naar der var Plads til en saadan 
Oplysning. 

Foruden Ordene Lauter Dannebaume findes der endnu en sær
lig Paaskrift mellem de sædvanlige Bynavne Callum (Karlum) og 
Laylundt (Ladelund), IeTus blödlein. Herom siger Sønderjyden 
J . N . S C H M I D T 1851, at »Kirken »Jesusblödlein«,. . . , som paa Kor
tene ses i Kjærherred østenfor Carlum, nærmere Ladelund, var i 
Virkeligheden et »Kapel Iesu-Blütlein« (Helligblodskapel), som 
laa S.-O. for og langt nærmere ved Kirken, hvor endnu Levninger 
af samme findes.« Aaret efter hedder det hos samme Forfatter, 

*) Littus Occidvum Dvcatus Schleswicensis cvm. . . Frisia Minor. (Det 
kgl. Bibliotek). 
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at »Sydlig nær Bredsted-Landevejen findes enkelte Murbrokker 
af Kapellet Jesu Blütlein (Helligblods Kapel), der skal være 
fra 12 te Aarh.« Kapellet nævnes fra ældre Tid i Danske Atlas, 
i nyere Tid hos SCHRÖDER og TRAP, ja endnu 1906 siger 
OLDEKOP, at »An der Landstrasse befinden sich Überreste einer 
vormaligen Kapelle »Jesu Blütlein« genannt«1), der ogsaa er 
indtegnet paa det tyske Kortblad 126. 

Ruinerne af dette Kapel har altsaa været kendte i det 
17 de Aarhundrede, men findes ligesom Lauter Dannebaume 
kun paa det ene Kort i stor Maalestok; her har været Plads 
til disse Enkeltheder. Dersom der i Mands Minde har staaet 
Rester af en ældgammel Fyrreskov, da har den, ligesom Ka
pellet, haft sin Rod i Valdemarstiden; begges Oprindelse gaar 
tilbage »bisz an das Jahr 1240«, og begge har de holdt sig op 
til den Tid, MEJER kendte. 

Hvorledes kan nu en saadan Skov være gaaet til Grunde? 
Ifølge SCHRÖDER »skal her have været en betydelig Skov, men 
den opbrændtes af fjendtlige Krigsfolk; paa flere Steder under 
Jorden finder man anbrændte Træstammer, . . . ogsaa findes her 
Spor af Befæstningsværker«. SCHMIDT siger 1852, at her »løb 
Skovstrækningen Brannslund eller -wolt (Brands-, maaske ret
tere Brams-Skov), hvis Rødder findes i lynggroede Sandbanker 
paa Jærnalunderlag, fordetmeste omstyrtede fra N. V. til S. 0 . 
og forkullede, som om Skoven var nedbrændt ved N. V. Vind, 
hvad Sagn bekræfte; Fyrrerødderne kløves til Lysepinde — 
»Karlumer Lys« —, der endog bruges i Berlin«. En lignende 
Beskrivelse findes hos TRAP 18643). 

VAUPELL undersøgte i 1854 Forholdene paa Stedet, som 
ovenfor berørt, og kom til det Resultat, at det meste og bedste 
Karlummertræ kom fra den store Selkemose Nord for Læk, op 
mod Karlum, hvor han fandt mange af de kortstammede Mose
fyr, som han ansaa for en særlig Art eller Underart3). 

:) J. N. SCHMIDT: Slesvigs Land og Folk, 1852; Ann. f. nord. Oldkyn-
digh. og Hist. 1851. JOHANNES V. SCHRÖDER: Hertugd. Slesvigs Topographi, 
2 den Udg., oversat af C. WOLLESEN, 1854. J. P. TRAP : Statist.-topogr. Beskr. 
af Hertugdømmet Slesvig, 1864. HENNING OLDEKOP: Topographie des Herzog
t u m s Schleswig, 1906 (X, 82). 

« . / »tv/v/*, 2) F r a Viol (Fjolde) Sogn Nordøst for Husum, hvis Jord er højtliggende, 
sandet og mager, haves ogsaa Sagn om Naaleskove, som Fjenden har afbrændt 

j*,,%,S.$S, (A. WAGNER: Die Holzungen u. Moore Schleswig-Holsteins, 1875, S. 16). 
tjj . 8) CHRISTIAN VAUPELL: De nordsjællandske Skovmoser, 1851, S. 38. 
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Det forekommer mig imidlertid, at VAUPELL maa tale om 
et andet Sted end det, der nævnes hos SCHMIDT og vises paa 
MEJERS Kort. En Del af den afbrændte Skov har staaet paa 
Sandbakker Øst for Karlum, ikke paa Mosegrund Syd for 
denne By. Hvor Egen eller Bøgen kæmper med Fyrren, vil 
denne, som ovenfor berørt, blive fortrængt fra de frugtbare 
Middeljorder, men holde sig længst paa tørre Sandbakker og 
paa Mosebund, under hvilken findes mineralsk Jord i ikke alt 
for stor Dybde. TRAP siger, at »Trærødderne findes i Karlum 
Mose og paa de lyngbegroede Sandbanker med Jordunderlag«. 
Mosen er mest tiltrækkende for Naturforskeren VAUPELL, der 
søger at læse Skovens Historie i Tørvelagene. For Land-
maaleren MEJER er et Kær eller en kratbevokset Mose til Ulej
lighed, en Hindring for hans Arbejde, medens Bakkerne, fra 
hvilke man kan se vidt ud over Landet, byder ham de bedste 
Udgangspunkter ved Maalingen. T R A P stiller som Topograf 
Mose og Sandbanker Side om Side. 

Der er da intet til Hinder for den Antagelse, at en Skov 
Øst for Karlum, paa Sandgrund med et Underlag af Al, endnu 
i det 17 de Aarhundrede har bestaaet af Naaletræer, Lauter 
Dannebaume, og det er meget muligt, at den er afbrændt i 
Krigens Tid, hvorefter Stormen har væltet de store Træer, og 
der er opstaaet en Sandflugt, som har dækket Stammerne, 
hvis Harpiks derefter er blevet omdannet1). MEJER giver en 
udførlig Beskrivelse af den stærke Storm fra Vest eller Nord
vest, der 11. Oktober 1634 »etwa 10 Uhren des Abends«, voldte 
saa store Ødelæggelser paa Nordstrand. Men vi kan ogsaa 
tænke os, at den største Ødelæggelse er foregaaet i Middel
alderen, f. Eks. 1292 eller 1300, to Aarstal der forekommer 
hos MEJER, og at han kun har bygget paa Traditionen i For
bindelse med hvad han har set af Skovrester over Jorden og 
i denne. 

I Lille-Vi Sogn, hvis Jord er sandet og let, findes Navnet 
Grønholt. Syd for Tønder falder Grønaa (Groenaw, Gröenaw, 
Grönaw, Grüneaw, hos H. V. CLAUSEN Grenaa) ud i Vidaaen, 

2) I Strandmosen paa Thyholm fandt JAPETÜS STEENSTRUP 1837 et meget 
stort og rankt Fyrretræ omgivet af et tyndt Tørvelag, dækket af Sand og Grus. 
»Harpikset deri var forvandlet til Mosetælle«. (Et hidtil u t rykt Arbejde 
vedrørende Tørvemoserne, udg. af K. RØRDAM, i Mindeskrift for JAPETÜS 
STEENSTRUP, I, 1913, S. 38). 
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og ved Grønaaen ligger Grøngaard (Gronhoff, Gröenhoff). Denne 
Gaard blev bygget 1574 »i et ryddet Skovkjær Østen for Tønder« 
og findes paa WITTEMACKS Kort. At ogsaa MEJER har optaget 
den paa Kortet over det gamle Nordfriesland, er naturligvis 
urigtigt, for saa vidt som han har tegnet et Slot paa Stedet, 
men dettes Navn kan jo godt være ældre end Slottets, hvad 
Forleddet angaar; Skovkæret ved Grønaa kan have været be
vokset med Naaletræ (»Gran«). 

Hvor GR. BEGTRUP beskriver Lyseklynen i Ribe Amt, 
siger han1) , at »Det Fyrretræ, som findes i denne Klynejord, 
skille Bønderne i smalle Stykker, og naar de ere tørre, tændes 
de og bruges i Stedet for Lys til at se med, naar de vil gaa 
om i Huset Mærkeligt er det, at der i disse Klyner 
findes temmelig store Stykker Kul, som efter dets Finhed og 
Blødhed at slutte er enten Fyr, Birk eller Hessel. Disse Slags 
Moser ere ej nær saa dybe, som andre Tørvemoser. Mon ikke 
disse Skove, hvor disse Moser endnu ere, kan være afbrændte, 
og denne Brand har hindret Træet fra Forraadnelse, saa a t 
Træet ved det, at det ej har været underkastet Forraadnelse^ 
har mere beholdt sin naturlige Beskaffenhed, og en Del af sin 
Harpiks?« 

Skovbrand kunde opstaa tilfældigt paa mange Maader: ved 
Lynild, ved Hedebrand, ved Tilvirkning af Tjære, Trækul eller 
Tørvekul, Fremstilling af Glas2), ved Antændelse af Baal, ved 
Smeltning af Myremalm, maaske ogsaa ved Træers Gnidning 
mod hinanden. Men undertiden har man ogsaa med Villie 
stukket Ild paa Skoven for at berøve Ulve eller Røvere deres 
Skjul. I Krigens Tid har Fjender vel ofte brændt Skoven, 
enten af Ødelæggelseslyst eller for at sikre sig mod Overfald. 
Muligvis har man ogsaa fremkaldt Skovbrand ved at fælde 
Træer med Ild; fra Vendsyssel omtaler A. P . GAARDBOE de saa-
kaldte Rovlshvoller3), som »efter gamle Sagn skulle være gra
vede i de Tider, man ikke kendte Brugen af Metallerne, for 
at fælde Træer . . . ved at grave et Hul ved Roden af Træet 
og dei'paa forbrænde Rødderne. . . . i alle »Rovlshvollerne« 

') Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. V, 1808, S. 122. Om Lyseklyne 
se ogsaa J. KIERCKEBYE i Saml. t. Jydsk Hist. og Topografi Bd. V, S. 3. 

2 ) Navnet Glaserkro to Steder i Karlum Sogn tyder vel paa denne Virk
somhed, selv om Kroerne maaske er anlagte i nyere Tid. 

3) Samlinger t. jydsk Hist. og Topografi Bd. IV, S. 216. 
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findes Spor af Trækul«. Endelig kan man have brændt Skoven 
som Forberedelse til Kornavl eller i Haab om højere Udbytte 
af Græsgangene. 

VAUPELL mener (S. 200), med Henvisning til den landlige 
Sprogbrug i Emsmoserne, at Danne (Dane, Daneboom) er Skov
fyr. STEENSTRUP antager, at det er Gran (Rødgran), og til samme 
Resultat er ogsaa DENGLER kommen. Selv har jeg tidligere 
(Bd. VII, S. 31, Anm. 3) udtalt, at »Danne er formodentlig Rød
gran«. Det forekommer mig dog, at man ogsaa kan tænke sig 
en Løsning af Spørgsmaalet, der forliger Modsætningerne. Er 
det ikke mest sandsynligt, at Danne er det gamle fælles Ord 
for Naaletræ? Hvor flere Arter forekommer, vil man da efter-
haanden forme nye forskellige Navne, men hvor der kun er 
een Art, vil denne beholde det gamle Navn, der saaledes et 
Sted kan betyde Gran, et andet Fyr. DENGLER har været inde 
paa en lignende Betragtning. Af Beskrivelsen hos COLERUS1) 

ser man, at hans »Grosse Dannebäume, das ist ein sonderliche 
species«, maa være Ædelgran. ESAIAS FLEISCHER omtaler de 
forskellige Navne paa Naaletræerne udførligt2). Ved Karlum 
maa man efter Levningerne at dømme antage, at Skoven med 
Lauter Dannebaume har været en Fyrreskov. 

Vi vil nu begive os videre mod Syd og søge efter andre 
Steder, hvor Naaleskov omtales, før Dyrkningen var bleven 
almindelig. 

Enhver litterært dannet dansk Forstmand kender NIEMANNS 

Beskrivelse af de store Naaletræanlæg3), som HENRIK RANTZAU 

udførte paa sit Gods B r e i t e n b u r g ved Itzeho i Slutningen 
af det 16 de Aarhundrede. Ogsaa hos nyere tyske Forfattere, 
saasom DENGLER, omtales disse Anlæg, og herfra er de gaaet 
over i den danske botaniske Litteratur, hvor den mægtige 
Statholder (Produx Cimbricus) møder os under Navnet »GREV 
HEINRICH VON RANTZAU«4). 

Et Brev, som Markgrev JOHANN GEORG af Brandenborg 
i Begyndelsen af Aaret 1595 sender HENRIK RANTZAU, lyder 
saaledes: 

J) JOHANN COLEROS: Oeconomia ruralis (Udgaven fra 1645), S. 306. 
2) Forsøg til en Underviisning . . 1779, S. 52, 207 o. fl. St. 
3) Forststatistik der dänischen Staten, 1809, S. 594. 
4) E U G . W A R M I N G : Skovene , S. 73 . 
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Med Hensyn til at sende 
det Frø af Gran, Fyr og Taks
træer, som du ønsker, da vil 
vi gerne være dig til Tjeneste. 
Vi har derfor paalagt vore 
Skovridere at samle det, naar 
det er modent, og sende det 
til de omtalte Godser. 

Om Planteskolen. 
Planteskolen er bekendt ved 
denne Indskrift, som er ind
hugget paa en Søjle . . . 

I Aaret 1580 har H. R. plan
tet disse Ege, som du ser, i 
Rækker; saaet disseNaaletræer; 
fordelt Birkene paa Volden og 
i denne Planteskole dyrket de 
andre Træer, som er flyttede 
herhen anden Steds fra eller er 
saaede; indhegnet dem med 
Grøft og befalet, at Begyndel
sen til Saaningen skulde fast
sættes, for at Efterverdenen kan 
udforske disse Træers Slægt, 

In seminibus mittendis, 
quae ex abiete, pinu picea, et 
taxo arboribus expetis, grati-
ficabimur tibi haud inuiti. 
Ideoque nostris praefectis sylu-
arum mandauimus, vt, cum 
maturuerint, ea colligant, ae 
ad loca nominata transmittant. 

De seminario arborum. 
Seminarium arborum hac in-
scriptione cippo incisa constat. 

Anno Domini 1580. H. R. 
has, quas vides, quercus ordine 
plantavit, abietes consevit be-
tulas in vallo distribuit, cete-
rasq; abores in hoc seminari
um aliunde translatas, & satas 
coluit, fossaque munivit, ae 
initium sationis adscribi jussit, 
eam ob caussam, ut harum 
arborum ætatem explorare pos-
sit posteritas, quam in omnia 
orbis sæcula æternæ divinitati 
commendat. 

Det er mig ubekendt, om RANTZAU har faaet Frøet, hvor 
meget han da har faaet, hvorhen det er sendt, og om det har 
givet Planter. Men DENGLER siger i sin Omtale af Hertugdøm
merne: »Die ältesten . . . Kiefernkulturen stammer schon aus 
dem Jahre 1595 und sind durch Graf Heinrich von Ranzau 
auf seiner Herrschaft Breitenburg bei Itzehoe angelegt worden.« 
Her er imidlertid foregaaet en Sammenblanding af to forskel
lige Begivenheder. NIEMANN og andre Forfattere fra ældre Tid 
siger, at RANTZAU allerede før det nævnte Aar anlagde Plant
ninger og Saaninger, hvilket fremgaar af en Indskrift, som 
endnu 1809 fandtes paa Breitenburg. Allerede flere Aar forud 
var kun enkelte Bogstaver i den bløde Sten læselige, men Ord
lyden er opbevaret af RANTZAUS samtidige og Medarbejder 
PETER LINDEBERG, der meddeler følgende i sin Beskrivelse af 
Breitenburg: 
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som han anbefaler til den evige 
Guddom gennem alle Tidens 
Aarhundreder1). 

I et Vers, der findes samme Sted, siger RANTZAU, at han 
selv har saaet disse Ege og fordelt dem med egen Haand2). 

Den mest vidtgaaende Sammenblanding af de to Beret
ninger findes hos HEERING, der udtrykker sig saaledes: Die 
ersten . . . Nadelholzkulturen rührten von dem Statthalter 
HEINRICH Rantzau 1580 her. Aus dem Schreiben des Kur
fürsten JOHANN GEORG von Brandenburg an den Statthalter 
(1595) geht hervor, dass der letztere um Fichten-, Tannen-, 
Kiefern- und Taxus-Samen gebeten hat. Zur Erinnerung an 
diese erste Pflanzung war ein Stein gesetzt worden, dessen 
deutsche Übersetzung lautet: Im Jahre 1580 hat Heinrich 
Rantzau diese Eichen in Reihen gepflanzt, diese Tannen ge
säet . . .«. 

Mere eller mindre bevidst gaar en Række Forfattere ud 
fra, at RANTZAU udelukkende har anvendt fremmed Frø. Men 
fordi han 1595 har faaet et imødekommende Svar paa sin 
Anmodning om Frø fra Brandenborg, kan han dog nok have 
saaet hjemmeavlet Naaletræfrø i Aaret 1580. 

Den unge holstenske Forstmand, hvis udførlige Beskrivelse 
er meddelt i Provinzialberichte for 1798, fortæller, at det er meget 
anselige Anlæg, der findes fra RANTZAUS Tid: Breitenburg eller 
Legerdorfer Koppel er 60—70 Tonnen8); Jordsmonnet er lavt 

') Hypotyposis arciun, palatiorum, librorum, pyramidum, obeliscorum 
. . . . & epitaphiorum, ab illustri et strenuo Viro HENRICO RANZOVIO, Prorege 
& Equite Holsato, conscripta & edita å PETRO LINDEBERGIO . . Anno 1592, 
S. 40. — Schleswig-Holsteinsche Anzeigen 1755, S. 86. VIPERTUS siue Origines 
Ranzowianæ, 1588. Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte, 1795, I, S. 209; 
1798, II, S. 43. NIEMANN Forststatistik der dänischen Staten, 1809, S. 594. 
W. HEERING: Bäume und Wälder Schleswig-Holsteins, 1906, S. 97. A. DENGLER: 
Die Horizontalverbreitung der Kiefer, 1904, S. 46. 

2) Has ego consevi quercus, betulasque patenti 
In campo, propria disposuique manu. 

Et rogo ne temere violet lædatve securi, 
Post mea qui tandem fata superstes erlt. 

Scilicet ex illis, quot quercus duret in annos, 
Posteritas facile discere sera potest. 

") 1 Tonne var 240—340 Kvadratroder, 1 Rode sædvanlig 16 Hamborger 
Fod, 1 hamb. Fod = 0.9127 dansk Fod (D. HANNEMANN: Lærebog i Land-
maaling og Nivellering, 1855, Tillæg). 
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og jævnt, 4—5 Fod Tørv paa Sand. Granerne er 3—4 Fod 
tykke, 80—100 Fod høje; de enkeltstaaende Fyrrer er endnu 
tykkere, men ikke saa slanke. Skoven skal allerede gentagne 
Gange være forynget; her er tæt ung Opvækst og Stangskov, 
kunstig Saaning behøves ikke. Man indvinder Frø baade til 
egen Brug og til Salg. — Wingeldorfer Tannenkoppel er noget 
mindre; her er Jorden Sand, med høj Lyng, Beliggenheden 
temmelig høj og fri, Bevoksningen mere Fyr end Gran. Her 
findes Opvækst og ung Stangskov, som dog for en stor Del 
ikke er sluttet. — I Omegnen findes mange yngre Anlæg. — 
En senere Beskrivelse, af WAGNER 1 ) , berømmer Fyrren paa 
Breitenburg: den er »jævnfør, langstammet og kan blive 30—33 
Meter høj«. 

De plantede Ege vil man dog vel ikke antage, at RANTZAU 

har indført. Men Saaning af Naaletræ nævnes Side om Side 
med Plantning af Eg, og det forekommer mig da overvejende 
sandsynligt, at det anvendte Naaletræfrø har været hjemme-
avlet, fra Rester af Fortidens Fyrreskove. RANTZAUS Arbejde 
1580 kommer derved til at staa sideordnet med Saaningen paa 
Gunderslevholm, noget yngre men ogsaa langt mere omfat
tende end denne2). Om Granen, hvis Udbredelse i Nordvest-

') Die Holzungen u. Moore Schleswig-Holsteins, 1875, S. 158. 
s) I denne Forbindelse maa omtales, at DENGLER (Kiefer S. 45), med 

COLREUS som Kilde, nævner, at de første Fyrrekulturer i Meklenborg skyldes 
»SOPHIA . . gebohrne Königin in Dennemark, die zu Güstrow begraben ligt«, 
der levede fra 1557 til 1625. Her maa foreligge en Misforstaaelse: FREDERIK 
DEN ANDENS Dronning SOPHIE var født i 1557 og Datter af Hertug ULRIK af 
Meklenborg-Schwerin; men hun døde 1631 i Nykøbing paa Falster og blev 
bisat i Roskilde Domkirke. Dødsaaret 1625 har DENGLER fra DIETRICH SCHÄFER: 
Geschichte von Dänemark, V, 1902, S. 263. Formodentlig har COLERUS taget 
fejl af Dronning SOPHIE og Hertuginde SOPHIE af Meklenborg-Schwerin 
(1569—1634). Hertuginden var en Datter af Hertug ADOLF (II) af Gottorp, alt-
saa Sønnedatter af Kong FREDERIK I og Sødskendebarn til Kong FREDERIK II 
saavel som til hans Dronning SOPHIE. Hertuginde SOPHIE ægtede 1588 
JOHANN VII, der var Brodersøn af Hertug ULRIK, Dronningens Fader. 1592 
begik Hertug JOHANN Selvmord, og i nogle Aar var hans Enke Regentinde 
af Meklenborg-Schwerin. Hun døde 1634 og er begravet i Kirken i Lübz, 
tæt ved Parchim hvor COLERUS døde 1639 (men langt fra Güstrow). Da 
hun hos COLERUS omtales som afdød, maa i hvert Fald den sidste Del af 
ovenstaaende Citat være sat ind i en senere Udgave af Bogen, der første 
Gang udkom omtrent Aar 1600. 
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tyskland har meget tilfælles med Fyrrens1), ogsaa har vokset 
vild i Holsten paa RANTZAUS Tid, maa være forbeholdt senere 
Undersøgelser. 

RANTZAU anlagde mange Savmøller drevne med Vindkraft, 
hvilket nok kunde tyde paa, at der har været Brug for Op
arbejdning af Naaletræ, selv om det ikke er udelukket, at man 
allerede den Gang kan have begyndt at bruge Maskinsave til 
det haarde Løvtræ. 

Saa vidt mig bekendt var Anlæggene paa Breitenburg 
længe noget enestaaende i Hertugdømmerne. Dog siger NIEMANN, 

at der »for 40 Aar siden« altsaa c. 1765, paa Godset B o r s t e l 
i Holsten (ved Segeberg) skal være fældet Stammer, som kunde 
skæres til Bræder2); de maa vel altsaa have været mindst 70 Aar 
gamle, og 1847 meddeler den daværende Ejer af Godset, Grev 
JOSEPH V. BAUDISSIN, at her »staar endnu nogle 90 til lOOaarige 
Rødgraner, som er 110 Fod høje og er plantede paa 8 Fods 
Afstand«. At det er en Plantning, ser man deraf, at man 
endnu i Jorden ved Stubbene finder de svedne (angekohlten) 
Rester af »Pæle til hvilke Planterne var bundne«. Senere til
føjes, at der er »mellem Granerne ogsaa plantet Fyrrer, der er 
lige saa tykke og smukke. Granerne er delvis allerede rød
muldede« 8). Det har altsaa været en Heisterplantning af Rød
gran og Fyr, med solide Støttepæle. Planterne maa være fra 
Tiden omkring 1755, og Udplantningen maa være foregaaet 
c. 1765, hvilket passer godt med, at man da har borttaget de 
store Træer, som gav Brædeklodse. 

Fra Midten af det 18de Aarhundrede, 1744—1776, nævner 
WAGNER 4 ) i alt 8 holstenske Naaletræanlæg, nemlig i 

') DENGLER: Die Horizontalverbreitung der Fichte, 1912. Se ogsaa 
BURCKHARDTS Udtalelser i Aus dem Walde V, 1874, S. 16, Anm. 20: Im AUer-
gebiete finden sich ausgedehnte Wachholderheiden, und in den Niederungen 
ist die Fichte ursprünglich zu Hause.« 

2) Forststatistik, 1809, S. 444. 1787—1797 ejede P. A. BERNSTORFF Borstel. 
8) Amtlicher Bericht über die XI. Versammlung deutscher Land- und 

Forstwirthe zu Kiel 1847, S. 405. — FORCHHAMMER deltog i Mødet og holdt 
Foredrag over Jordbundens Forhold til Plantevæksten; en tilhørende Afhand
ling: »Die Bodenbildung der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauen-
burg«, med et stort geognostisk Kort, er t rykt S. 317—413 i den smukke 
Festgabe . . ., som 1847 blev udgivet af H. A. v. WARNSTEDT og ERNST 
REVENTLOW-FARVE. 

4) Die Holzungen u. Moore Schleswig-Holsteins, 1875, S. 157. 
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Aar Oberförsterei Skov Træart Areal 
1744 Trittau Grander Tannen.. Fyr 1 ha 
1747') Quickborn . . . bei Heede Gran og Fyr 3.5 » 
1760 J . . . Voszberg Naaletræ 1 » 
1770 Neumünster.. Hailoh Fyr, Gran, Lærk... større Anlæg 
1775 Quickborn . . . Esinger Wohld... Naaletræ 1.5ha 
1776 » . . . Kummerfeld Gran (2 Steder) . . . 3 » 

En Del af disse Anlæg tilhører den Tid, der her i Landet 
har Navn efter v. LANGEN, og vi ser, at Lærk bliver indført. 
Men derfor kan Fyrren jo nok stamme fra Egnens Skove. 

I Hertugdømmernes Skovforordning af 24. April 1737 lyder 
§ 2 0 saaledes2): Befehlen Wir Allergnädigst, dasz, wann die 
Eichel-Kämpe erst im Stande sind, alsdann gewisse Koppeln 
in den hin und wieder befindlichen grossen Heiden, nach der 
im 11. §. vorgeschriebenen Anordnung, eingenommen und mit 
Tannen- und Fichten-Saat besäet werden sollen.« 

§ 11 handler om Indhegning af de unge Kulturer og om 
at der skal sendes et Register over dem til forskellige Myndig
heder. 

Et saadant almindeligt Lovbud vilde dog være højst mærke
ligt, hvis det omhandlede Indførelsen af fremmede Træarter ; 
man maatte da have ledsaget Forordningen med en Vejledning 
ved Dyrkningen og have sørget for at skaffe Frø fra Udlandet8). 
Den samtidige Skovforordning, af 26. Januar 1733, for Konge
riget indeholder ingen tilsvarende Bestemmelse. 

I Danske Atlas skriver HANS DE HOFMAN, der var Amt
mand i Koldinghus Amt, 1781 om de sønderjydske Heder4): 
»Foruden Kornsæd vokser nogen Skov, og kunde formodentlig 
vokse mere, naar den kongelige Forordning af 24. April 1737 
blev nøjere iagttaget med at indgærde visse Kopler og besaa 

') En Beskrivelse fra 1732 af Pinneberg Skove omtaler flere »plantagen«, 
men saa vidt jeg af den utydelige Haandskrift kan se, nævnes Naaletræ ikke 
udtrykkeligt (Rigsarkivet). 

2) Forordninger og Aabne Breve fra Aar 1737 til 1738; Königliche Holtz-
und Jagd-Verordnung für die Hertzogthümer Schleswig und Holstein, in
gleichen die Herrschaft Pinneberg und Grafschaft Rantzau. 

8) Relationen i den tyske Forestillingsprotokol (Vorstellungen 1737 
Litr. GG. Nr. 126), af 6. April, er ganske kort. Af en tilhørende Pakkesag ser 
man, at § 20 i et tidligere Udkast har været første Del af §13 . I nogle »Re
marques über das Project zur neuen . . . Verordnung« staar: »ad § 13: Wohl«. 

4) Danske Atlas, Bd. VII, S. 97. 
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dem med Fyr- og Granfrø. Dette er og sket i H y t t e n s Sogn 
udi Amtet Hytten ved Landsbyen Ahlefeld ved Bystechen, da et 
stort Koppel er besaaet med Granfrø, hvor man allerede 1762 
fandt en anselig Mængde af adskillig Størrelse, nogle over 4 Alen 
høje.« 

Denne Kultur maa vel være udført omtrent 1750, maaske 
lidt før. NIEMANN1) omtaler den, med Henvisning til en anden 
Kilde2), han kalder Stedet Büstensee og siger, at Kulturen i 
1762 »Slämme von vier Ellen enthielt«. Af Sammenhængen 
ser man tydeligt, at de 4 Alen er Træernes Højde, mens 
WAGNER 3) har opfattet Maalet som deres Omfang (eine Koppel 
mit Nadelholzstämmen von 2.3 Meter Umfang), hvorfor han 
mener, at Anlægget maa være fra Tiden før 1650! — Hütten 
har Navn af en Glashytte, som blev anlagt her c. 1571. 

Fra Tiden omkring 1750 nævnes Granplantning ved Au
gustenborg4). 

Ganske enestaaende i Hertugdømmerne er disse Anlæg 
ikke. Allerede før v. LANGEN kom til Danmark, har GRAM 

gjort smaa Forsøg med Dyrkning af Naaletræer, i Kongeriget 
saavel som i Hertugdømmerne9). 

Undertiden er der ingen Planter kommet, saaledes paa 
Hareskovs Overdrev, ved Ravnehus. I flere Tilfælde har Frøet 
dog spiret: November 1763 melder Overførster ANDERS OLSEN, 

at Fyrrefrø, saaet paa Helsingørs Overdrev, er »ligeledes op
kommet«. Fra Fyn meddeler Jægermester BACHMANN, at der 
1762 [eller 1763?] er bl. a. saaet Gran og Fyr ved Naarup i 
Bjerge Skov, »men deraf lader sig endnu ikke noget tilsyne«; 
en Saaning i samme Skov indeholder »Gran, Fyr, Torn og 
Hassel, hvoraf en Del opkommer«. Fra Skanderborg omtaler 
Overførster, Major F . PULTZ »I Jexsendal paa Stiær Grund 
een Plads indgrøftet og med Fuhr og Gran Frø besaaed 1761, 

*) Forststatistik, 1809, S. 443. 
2 ) HANNSEN: Staatsbeschreibung 1762? 
3) Die Holzungen u. Moore Schleswig-Holsteins, 1875, S. 158. 
4) (F. F.) VON KROGH: Kort Underviisning for Forstbetienterne udi det 

første Slesvigske Jægermester-District, 1800, S. 57. 
5) Pakken: De gamle Indhegninger og deres Tilstand (Rigsarkivet, Regi

stratur S. 183, Nr. 80). Jfr. kgl. Resi. 18. Okt. 1759 (Nr. 249); Skovbrugs
historie S. 320; Det forstlige Forsøgsvæsen, Bd. VII, S. 31. Kgl. Resi. 20. 
Juni 1769. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 20. Maj 1922. 15 
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af Længde 70 Favne, Bredde 20 Favne. Opvæksten tegner til 
Fremgang, og Indhegningen holdes i god Stand«. »Paa Neden 
Schougaards Grund een Plads indgrøftet og med Fuhr og 
Gran Frø besaaed afvigte Aars Efteraar 1762 og oven paa 
Grøften plantet Torn. Pladsens Størrelse er 144 Favne. Her 
lader sig nu en Del Opvækst til Syne, og Indhegningen holdes 
i god Stand, ligesom og en Del af de plantede Torn tegne ved 
Grøde«. — Af disse og nogle lignende smaa Anlæg kendes 
intet Spor. 

Mærkeligere er Indberetningen, af 24. Januar 1764, fra 
Oberförster PATHOLM i Plöen, mellem Segeberg og Oldenburg. 
Her nævnes ved Gronenberg1) Die Dannkoppel, der er indfredet 
for 22 Aar siden. »Von denen darin vorhandenen Dannen 
sind einige zu Latten zu gebrauchen, auch stehen zwischen 
diese auf denen Plätzen, woraus nach und nach einige zum 
Verpflanzen herausgenommen worden, und an deren Statt 
wieder mit Saamen besäet worden, die jungen Dannen in 
guten Anwachs«. Denne Beskrivelse giver os ikke Billedet af 
en regelmæssig ensaldrende Kultur, men snarere af en Skov 
dreven i Plukhugst eller Holmehugst, med Opgravning af store 
Planter og naturlig eller kunstig Tilsaaning af de saaledes 
fremkomne Lysninger. Endnu tydeligere træder dette Billede 
frem i Beskrivelsen af et andet Sted: Die Grunde, som er ind
fredet for c. 20 Aar siden. Bevoksningen er forskellige Løvtræer, 
men »Es sind auch vor einigen Jahren etliche Dannen hierin 
fleckenweise gesäet worden; auch stehen hie und wieder einige 
Saamen-Bäume«. Det sidste Udtryk synes mig at vise, at 
man enten samler Frø af gamle Træer eller lader disse selv 
besaa Arealet2). 

1) Gronenberg (tidligere Gröneberge) er en By ved Arensböck, 10 km 
Vest for Neustadt. Syd for Arensböck ligger Dakendorf og den lille Skov 
Gründen, c. 15 Hektar (J. v. SCHRÖDER U. BIERNATZKY: Topographie d. 
Herzogthümer Holstein u. Lauenburg I, 1855, S. 437, 429). 

2) Den tyske Beskrivelse af Skoven lyder saaledes: 
»Die Grunde genannt, geht der Länge nach gegen Südwesten, und ist 

auf einem Berge gelegen. Die Fläche der Erde ist auf einen V» Fus tief 
schwarzbraun, nachher aber gibt sich ein lehmigter mit Sand vermengter 
Grund an. Diese Fläche ist mit Grasz und Moss bedeckt. An Weichholz 
ist darauf Haseln, Ellern, Beber-Eschen, Sohlweiden und Hegebüchen ge
wachsen. Grosze Eichen und Buchen sind aber nicht darin vorhanden. Der 
Anwuchs derselben ist aber ziemlich gut. Es sind auch vor einigen Jahren 
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PRAHL, hvis varmtfølte Omtale af VAUPELL fortjener Paa-
skønnelse her i Landet, anser det for sandsynligt, at Skov
fyrren er vildtvoksende Øst for en Linie Geesthacht-Ratzeburg-
Wesloe ved Lybæk paa de Sandbanker, som strækker sig langs 
med den højre Elbbred indtil neden for G e e s t h a c h t . »Det 
staar utvivlsomt fast, at Fyrren i hele det øvrige Omraade kun 
forekommer plantet (nur angepflanzt ist)«1). 

D. 8 de Januar 1156 blev et Stykke Storskov i det østlige 
Holsten afbrændt, og denne Begivenhed synes mig at kaste 
Lys over Skovfyrrens Forekomst. De nærmere Omstændig
heder ved Ildspaasættelsen fortæller HELMOLD, som var Præst 
i Bosow, en Landsby ved Ploener-Sø, og som skrev sin Slaver-
Krønike efter Opfordring af GEROLD, Biskoppen i A l d e n b u r g 
( O l d e n b u r g ) , senere i Lybæk. 

Julen 1155 havde Biskop GEROLD tilbragt i Brunsvig. Der
efter vendte han hjem til Wagrien og begav sig, ledsaget af 
HELMOLD, til Aldenburg, for at fejre Hellig Tre Kongers Dag 
i Bispedømmets Hovedsæde. Her fandtes kun et lille Kapel, 
og i det holdt de Festen i den heftigste Kulde mellem Dynger 
af Sne. De boede nu hos Fyrst PRIBISLAV indtil d. 8de Januar 
om Morgenen, da de begav sig til Slavernes Land paa den 
anden Side, hvor de vilde gæste en anset Mand ved Navn 
THESSEMAR, som havde kaldt dem hid. Krøniken2) fortæller nu: 

etliche Dannen hierin fleckenweise gesäet worden, auch stehen hie und 
wieder einige Saamen-Bäume. . . . Uebrigens ist die Befriedigung vor ungefehr 
20 Jahr angelegt, und es erstreckt sich der Umkreis ppter auf Vi Meile.« 

Den sidste Sætning passer godt med Arealet 30 Tdr. Land å 14 000 
Kvadratalen; naar man tænker sig det som et Rektangel paa 1 2 0 0 X 3 5 0 
Alen, faar man Omkredsen 2 (1200 + 350) = 3100 Alen. 

*) P. P R A H L : Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein, des an-
grenzenden Gebiets der Hansestädte Hamburg und Lübek und des Fürsten
tums Lübeck, II, 1890, S. 269. — I Bogens 1ste Del, Schul- und Exkursions-
fiora, 1888, S. 202 staar om Skovfyr, at den er »im Südosten wild, sonst 
allgemein angepflanzt«. — Lauenborg hører hos DENGLER, PRAHL og HEERING 
til Provinsen Schleswig-Holstein, medens NIEMANNS Bog 1809 som bekendt 
ikke omfatter dette Hertugdømme. 

2) HELMOLDI presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum. Ved BERNHARD 
SCHNEIDLER, 1909; Cap. LXXXIIII (83), S. 159—160. En dansk Oversættelse, 
af P. KIERKEGAARD, 1881, udg. for Selskabet til historiske Kildeskrifters Over
førelse paa Modersmaalet ved H. H. LEFOLII, er delvis benyttet. 

DENGLER (Die Horizontalverbreitung der Kiefer, S. 48) har fejlagtigt 
henført HELMOLDS Fortælling til Storhertugdømmet Oldenborg. 

15* 
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Det hændte imidlertid, at 
vi paa denne Rejse kom til en 
Skov, som er den eneste i hin 
Egn, thi hele denne er ellers 
en ryddet Slette. Der fik vi 
blandt ældgamle Træer Øje paa 
nogle hellige Ege, som var 
viede Guden for hin Egn, PROVE, 

og som var omgivne af en 
Søjlehal1) samt et med stor 
Omhu opført Træhegn, paa 
hvilket der var to Porte 

Men da vi kom til hin Skov 
og Plads for Ugudelighed, op
muntrede Bispen os til at tage 
kraftigt fat paa at ødelægge 
Lunden. Han sprang selv af 
Hesten og sønderbrød med et 
Spyd de prægtige Forsider af 
Portene, og efter at være trængt 
ind i Hallen hobede vi alle dens 
Stager sammen om de hellige 
Træer, og ved at kaste Brænde
stabelen paa Ilden lavede vi et 
Ligbaal, dog ikke uden Frygt 
for, at vi maaske kunde blive 
overfaldne2) ved et Angreb af 
Beboerne. 

Accidit autem, u t in transitu 
veniremus in nemus, quod uni-
cum est in terra ilia, tota enim 
inplaniciem sternitur. Illic inter 
vetustissimas arbores vidimus 
sacras quercus, quae dicatae 
fuerant deo terrae illius Proven, 
quas ambiebat atrium et sepes 
accuratior lignis constructa, 
continens duas portas. 

Venientibus autem nobis ad 
nemus illud et profanacionis 
locum adhortatus est nos epi-
scopus, ut valenter accederemus 
ad destruendum lucum. Ipse 
quoque desiliens equo contrivit 
de conto3) insignes portarum 
frontes,et ingressi atrium omnia 
septa atrii congessimus circum 
sacras illas arbores et de strue 
lignorum iniecto igne fecimus 
pyram, non tarnen sine metu, 
ne forte tumultu incolarum 
flapidibus] obrueremur. 

Derefter bøjede de af til THESSEMARS gæstfri Hus. 

I Lunden fandtes Ege, og heri ligger, at den i øvrigt be
stod af en anden Træart (eller maaske flere Arter). Jorden maa 

') a tr ium er den overdækkede Forhal i et Hus eller et Tempel. 
2) obrue-ie lapidibus betyder at stene, men da Jorden var frossen, maa 

Ordet lapidibus vist skyldes en senere Tilføjelse. 
8) Ordene »de conto« gengives i den danske Oversættelse ved »med 

Vilje«, paa Tysk ved »voll Eifers« (J. C. M. LAURENT, 1852, Geschichtschreiber 
d. deutschen Vorzeit XV); — contus betyder en Stage, Baadshage, Lanse 
m. m. JOHANNES MEJER skriver »mit einer Piken«. 
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have været dækket af Sne, og det var da et ganske urimeligt 
Forehavende at ville stikke Ild paa Skoven, hvis den bestod 
af Løvtræer; det sandsynligste er derfor, at de ældgamle Træer 
{omkring Egene) der vel kan lignes ved Søjlerne i en Tempel
hal1), har været Skovfyr. HELMOLD taler ikke om deres Art, 
men for ham kan det have været ganske naturligt, at Skov 
bestod af Naaletræer, thi han, saavel som Bispen, havde 
længe opholdt sig i Brunsvig. 

Da Egnen beskrives som ganske flad og skovløs, maa vi 
formode, at Skoven har ligget paa en Høj, der hævede sig op 
over Omegnen. Mellem Oldenburg og Heiligenhafen er Landet 
bølgeformet, men længere mod Vest, ved Wesseker-Søen, er det 
en Flade, over hvilken den skovklædte Høj Wienberg hæver 
sig til 63 Meter, medens Søens Vandspejl kun ligger 0.9 m 
over Havet, fra hvilket den skilles ved en Vold af lave Klitter. 

HELMOLD giver ingen anden Oplysning om Skovens Be
liggenhed, end at de kom til den fra PRIBISLAV, da de drog 
til Slavernes Land »paa den anden Side« (transivimus in ulte-
riorem Slaviam), og denne Overgang (transitus) sigter da vel 
til Vandløbet Brökau, som danner Afløbet fra Søen og gør den 
nordøstlige Spids af Holsten, mellem Neustädter og Hohwachter 
Bugten, til en 0 . 

Dette Forhold fremtræder særdeles tydeligt paa MEJERS 

Kort over Nordertheil uon Wägern, 1649, hvor der findes to 
Veje fra Øen til Wagerlandet, den ene ved Oldenburg, den 
anden mod Vest, ude ved Havet (Colberger Heide). Jeg for
moder, a t GEROLD er redet fra PRIBISLAV gennem Oldenburg 
til Wienberg, herfra ad den vestlige Vej over Aaen, ved Wester-
broeck, til THESSEMAR, der maa antages at bo i »Slaverlandet 
paa den anden Side« (Slavia ulterior). MEJERS Kort over 
Wagerlandet, 1651, har Skovsignatur paa Wienberg, og Vejen 
gaar gennem denne Skov. Fra Oldenburg til Havet mod Vest 
er næppe 10 km; GEROLD og hans Følge havde boet hos PRI 

BISLAV, hvis Hus laa el godt Stykke Vej fra Byen, men selv 
om det har ligget Øst for denne, kan de i den korte Vinter
dag have haft Tid til at ødelægge den hellige Lund og dog 
inden Aften naa til THESSEMAR, idet de maa antages at have 
skiftet Retning efter at være komne over Aaen, og derefter 

*) Den smukke gamle Bevoksning af Skovfyr, der findes Øst for Horn
bæk By, har faaet Navnet Tempelhallen. 
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ikke at have haft nogen meget lang Vej at ride (divertimus 
ad hospieium, ubi THESSEMAR suscepit nos cum grandi appa-
ratu). HELMOLDS Fortælling gør Indtryk af at være nøjagtig 
og sanddru1). 

I sin Renovirte Landesbeschreibung gengiver JOHANNES 

MEJER Krønikens Beretning, og han tilføjer, uvist efter hvilken 
Kilde, at den Skov, som GEROLD ødelagde, skal have staaet 
paa Wienberg ved Putlos (auff Wienbergen hinter Pottlosz-
hoff). 

SCHRÖDER U. BIERNATZKY siger (II, S. 308) om Wienberg, 
at her findes »paa den øverste Top ældgamle Ege mellem an
selige Kæmpehøje«, og HELMOLDS Beretning henføres til dette 
Sted, hvor der fra Fortiden findes mærkelige Volde og For
højninger i Terrainet. 

Egnens Stednavne kunde fortjene at undersøges nærmere. 
Paa MEJERS Kort staar i Strædet mellem Femern og Fastlandet 
det mærkelige Navn Gronwoldt sandt. 

Nogen Ret til at skrive Lauter Dannebaume her paa Kortet 
vilde han ikke have; der var jo Ege i Skoven allerede 1156; 
men Søen bærer, foruden Navnet Wesseker See, ogsaa et andet 
Navn, Dannauer See, som Vidnesbyrd om tidligere Naaleskov. 

Naar disse Oplysninger sammenstilles, faar vi Billedet af 
Wienberg bevokset med ældgamle Skovfyr, blandt hvilke findes 
enkelte store Ege; den omgivende Egn er en skovløs Græs
gang, men har vel tidligere baaret en Bevoksning af Æl, Birk 
eller Fyr. Det lave, sumpede Jordsmon har værnet Skoven 
mod den fremtrængende Bøg, men 10 km længere mod Vest, 
ved Schlendorffer See, træffer vi Skovnavnet Buchholz, HELM-
OLD (71) omtaler et Bøgetræ ved Bosov, og i det 17de Aar-
hundrede er Wagrerlandet rigt paa Oldenskov. 

Saa vidt jeg ved en hastig Gennemgang af Renovirte 
Landesbeschreibung, 3djeDel , har kunnet se, er Skovene be
handlede mere kortfattet her end i 2den Del: Slesvig. Om 
Holsten i Almindelighed hedder det, at her er en Mængde 
»von schonen lustigen vnd fruchtbahren Wäldern, von Eichen 
vnd Büchbäumen«. Kiel og Bordesholm Amter har »schöne 
lustige Wälder, insonderheit vmb Pretze herumb, von hohen 

') »Mest paalidelig er HELMOLD, hvor han fortæller, hvad han . . . selv 
har oplevet«, (H. H. LEFOLII) . 



[87] 223 

Eichen vnd Buchen«. Wagerlandets Skove huser en utro
lig Mængde Vildt, og i Oldenaar kan mange tusinde Svin 
fedes her. »In dem Jahre 1631. sind nach den vngefehr-
lichen Vberschlag in diesem Wagerlande vber 80 Tausend 
Schweine gemästet worden.« Ingen Steds har jeg fundet Naale-
træer omtalte; særlig vigtigt e rde t , at de ikke nævnes ved Bre-
denborg (Breitenburg), hvor de dog (S. 213) fandtes i betydelig 
Mængde, og hvor deres Dyrkning var optegnet paa Minde
stenen over en af Landets ypperste Mænd. Det viser, hvor 
liden Vægt man kan lægge paa, at Renovirte Landesbeschreib-
ung tier om Kortets Lauter Dannebaume ved Karlum. 

Ved Kellersee findes Navnet Gronauw (Gröenauw), ved 
Eutin Grönenhausz, ved Segeberg Barrenholt. 

Inden vi forlader den cimbriske Halvø, maa vi undersøge 
Forekomsten af en Plante, der ofte følges med Skovfyrren: 
Linnæa borealis. 

Om denne Art siger PRAHL følgende: 
»Auf dem Moosgrunde von Kieferwäldern, sehr selten. Im Forst 

Sültkuhlen bei Quickborn, Kreis Pinneberg . . . ; Lübeck . . .; Segeberg: 
Forst Bockhorn, . . . Forst Heidmühlen . . .; Gehege Exerzierplatz1) 
bei Neumünster.« 

»Diese schöne Pflanze gehört unserer Flora nicht ursprünglich 
an; die Südwestgrenze für ihr zusammenhängendes Vorkommen in 
der Ebene läuft östlich von uns durch Mecklenburg.« 

Herefter omtaler PRAHL dens Forekomst paa Bornholm, hvor 
han, uvist af hvilken Grund, regner den for vildtvoksende, og i Jyl
land, hvorfra en dansk Forstmand har givet ham detaillerede Oplys
ninger. 

Baade PRAHL og WARMING antager, at Linnæa borealis er ind
vandret til Holsten, efter at der i de sidste 100 Aar er plantet Naale-
træer. Dersom Skovfyrren er vildtvoksende i Egnen ved Breiten
burg og flere Steder, synes det mig rimeligt, at ogsaa Linnæa kan 
høre til Holstens naturlige Flora, hvilket jo ikke udelukker Ind-

') Om sidstnævnte Sted siger PRAHL, med Henvisning til NIEMANNS 
Forststatistik S. 446: »Der Wald bei Neumünster war früher Exerzierplatz; 
dieser wurde 1803 in eine Nadelholzpflanzung verwandelt«. Men NIEMANN 
udtrykker sig noget anderledes: »Im Jah re 1803. wurden eine halbe Meile 
südlich vom Flecken [o: Neumünster] der vormalige Exerzierplatz und einige 
angränzende Ländereien dazu [o: til Naaletrækultur] bestimmt. . . . Der Boden 
ist sehr sandig und mit Heide überzogen; hin und wieder finden sich einige 
moorige Stellen. Der ganze Flächeninhalt beträgt hunder t und elf Tonnen 
zu 300 Q. R.« — Det synes mig, at mil i tære Øvelser paa en Hede ikke ude
lukker Forekomsten af Linnæa borealis. 
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vandring i nyere Tid. Fra Fortiden ha r vi (S. 216) fundet Naaletræer ved 
Quickborn, Segeberg og Neumünster, hvor Linnæa nu forekommer. 

For Danmarks Vedkommende har man en Række Eksempler paa 
utvivlsom Indvandring i Naaletræplantager fra Tiden efter 1780. Men 
tillige haves der dog Findesteder, hvor Indvandringen vanskeligere 
lader sig forklare. I ældre Tid »har den sandsynligvis været funden 
ved Aarhus, ifølge haandskreven Angivelse ved et Eksemplar op
bevaret i BRIX'S Herbarium«1), og 1854 fandt Pastor WESTESEN den 

ved Vinding. En lille redaktionel Notits i Tidsskrift for populære 
Fremstillinger af Naturvidenskaben 1855 lyder saaledes: '* Linnæa 
borealis. Af et Brev fra Pastor WESTESEN i Vinding, dat. den 8 de Ja
nuar 1855. Denne smukke Fjældplante af Gedebladenes (Caprifoliaceer-
nes) Familie, der ifølge en gammel Optegnelse skal være funden i 
Aarhus-Egnen, men om hvis Forekomst i vort Fædreland ingen af 
vore Botanikere ha r haft paalidelig Underretning, har Pastor W E S T E 
SEN i Sommer fundet i Skovene i Vinding Pastorat (i Skanderborg 
Amt) i Jylland. Navnlig findes den i Vinding-Underskov lidt neden 
for Lyststedet Vedelsbo i betydelig Mængde langs med Landevejen, 
idet den snoer sine fine Stængler ned ad en med Klpkkelyng (Calluna), 
Bøller (Vaccinium) og Vintergrønt (Pgrola) bevokset Skrænt«2). 

Paa dette Sted skal den være blevet udryddet ved Anlæg af en 
Vej, men senere blev den fundet to Steder i Skoven »paa gamle Bøge-
rødder« 3). 

PRAHL mener, at Linnæa her muligvis forekommer naturligt. 
WARMING siger først: »Det er muligt, at den i Vinding Skov er en 
meget gammel Plante, der ha r vokset der i Aartusinder eller længere« 
og derefter: »Jeg tør heller ikke benægte Muligheden af at Linnæa'en 
i Vinding Skov (hvis Historie og Natur er mig ubekendt), kunde være 
en Levning fra vor længst forsvundne Fyrreperiode, men den Mulig
hed ligger vel lige saa nær, at den ogsaa er indvandret i nyere Tid«4). 
1904 siger samme Forf.: »Om den her er Relikt, er tvivlsomt«5), og 
1916—19 formuleres Udtalelserne saaledes6): »Pastor WESTESEN 1854 
fandt den i Vinding Sogn i Jylland »i Mængde langs 'Landevejen« 
mellem Lyng, Bøller og Pirola. Senere blev den atter funden her af 
H. MORTENSEN (1866)«, og dernæst »Den maa betragtes som indvan
dret, e f t e r Plantagernes Anlæggelse, ved Fugle, ved hvis Fjer de klæb
rige Frugter er blevne hængende«. Paa et andet Sted i samme Værk 
staar, at »I Velling Skov var det, at Pastor WESTESEN 1854 fandt 
Linnæa borealis«. 

') JOH. LANGE: Haandbog i den danske Flora, 3. Udg. 1864, S. 456. 
2) S. 40. Formodentlig skyldes denne Notits VAUPELL. Den har ingen 

Underskrift, medens to efterfølgende, hvis Indhold er zoologisk, bærer Mær
ket C. L. — Klokkelyng maa vel være en Skrivefejl for Hedelyng? 

3) P. PRAHL: Kritische Flora der Provinz Schl.-Holstein . . . II, 1890, S. 111. 
4) Linnæa borealis. ( N a t u r e n og M e n n e s k e t VIII (1892, II) S. 318, 321). 
5) Den danske Planteverdens Historie efter Istiden, 1904, S. 15. 
6) Skovene 1916—19, S. 554, 131 . 
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JOH. LANGE siger, at WESTESEN fandt den »mellem Lyng i Vin
ding Skov ved Landevejen mellem Vedelsbo og Salten Bro i Jylland«. 

Til disse Angivelser maa bemærkes følgende: Velling Skov ligger 
ikke i Vinding Sogn, men i Anneks-Sognet Bryrup. Gennem Skoven 
fører ganske vist en Landevej, men den er af nyere Oprindelse; den 
findes ikke paa MANSAS .Generalkort, der er revideret 1893. 1894, og 
T R A P siger 1904, at »Gennem Sognet gaar . . . en ny anlagt Landevej 
fra Silkeborg til Nørre Snede«. Den Landevej, som gaar fra Salten 
Bro, Øst for Vedelsbo, Vinding Overskov og Vinding Underskov, men 
Vest for Addit Skov, er Vejen fra Silkeborg til Brædstrup. 

I Danmarks topografisk-botaniske Undersøgelse er der noteret 
følgende Findesteder: Vinding Skov (mellem Vedelsbo og Salten Bro), 
ved Vedelsbo og ved Fuglsang, Vinding Skov, Palsgaard. Derimod 
nævnes Velling Skov ikke som Findested, men Fuglsang ligger i Syd
siden äf Vinding Overskov, tæt ved det sydøstlige Hjørne af Velling 
Skov der bærer Navnet Ulvehave. 

Angaaende Skovenes Historie maa fremhæves, at de hører til det 
store midtjydske Skovparti, der helt eller overvejende var Ryttergods 
indtil Domænesalget 1767 *). Senere ha r Velling Skov hørt til Stam
huset Mattrup, men blev 1836 købt af Staten. Silkeborg Distrikt over
tog Staten 1823. Vinding Skov ejes endnu af Private. Forstmæssig 
Drift og Naaletrækultur optræder i disse Egne saa vidt mig bekendt 
først omkring 1820. 

Det forekommer mig mest sandsynligt, at Linnæa, lige fra Fyrre-
tiden, har vokset paa forskellige Steder i disse vidtstrakte Skove, hvis 
Bevoksning af Bøg og Eg har været blandet med Birk og afbrudt af 
Planter hørende til Lynggruppen. Indvandring som Følge af Naale
trækultur er højst usandsynlig. Fra Vinding Skov kan Arten let have 
bredt sig til den nærliggende Palsgaard Skov, en af Statens ældste 
Plantager. — Fremtidige Moseundersøgelser kan maaske käste Lys 
over Spørgsmaalet. 

Om Naaletræer i de omtalte midtjydske Egne har man ingen 
mig bekendte historiske Efterretninger2). 

') Specification paa Efterskrevne Jorde-Gods . . Udi Schanderborg Di
strict . . som efter . . Placat af 19. December 1766 vorder opbuden. Her 
nævnes Byerne Slaugballe, Bryrup, Welling, Winding, Salten, Addit, Sønder 
Wissing m. m., alle med Skovskyld. 

2) Paafaldende er den store Mængde Fyrretræs-Møbler, der, sammen 
med Møbler af Eg og Bøg, fandtes paa Silkeborg Slot omkring Aar 1600. 
»Saugmænd« tilvirkede »Tømmer og Fjæle i Kongens Skov«; et Sted siges 
udtrykkelig, at de »har skaaret nogen thycke Eegeboelfiel«, men det var til 
en særlig Anvendelse, ud over Vandet, hvor man maatte lægge Vægt paa at 
have særlig varigt Træ. (EDV. EGEBERG: Silkeborg Slot, Samlinger s. jydsk 
Historie og Topografi 4. R., Bd. 3). Selv om Slottet laa inde i en stor Skovegn 
og meget afsides, langt fra Havet, kan Fyrretræsmøblerne eller Træet dertil 
jo imidlertid være førte til Stedet. 
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Til nærmere Undersøgelse anbefales følgende Stednavne: Granhøj 
ved Løve, Grønlund S. for Grædstrup, Grønkol N. for Salten Langsø, 
Grønskov S. for Mossø, Grønhøj 0. for Ring Skov. Syd for Mossø 
ligger Taaning (hvor DEICHMANN BRANTH en Tid var Præst) og 
Tønning. 

JOHANNES STEENSTRUP fremhæver1), at første Led i de talrige 
Stednavne, der ender paa -um og -ing (-inge), ikke er Navnet paa en 
Person, men paa et eller andet Naturforhold. Torning S. for Viborg 
og S. for Kolding, Tornum V. for Rødding kommer følgelig ikke af 
Personnavnet TOR. De skulde vel ikke være Omdannelser af Taaning 
og Taanum, og dermed Vidnesbyrd om Naaleskov i de nævnte Egne? 

HEERING fremhæver, at »Fyrrens Eksistens som Hoved
skovtræ har varet væsentlig længere i L a u e n b o r g « end i de 
andre Hertugdømmer, og anser det for muligt, at enkelte Træer 
kan have holdt sig i Skoven indtil Begyndelsen af den forst
mæssige Skovdrift2). De ældste Naaletræanlæg, som NIEMANN 

har fundet paa sin Rejse til Sachsenwald i Lauenborg8), tilhører 
Distriktet Grünhof (jfr. Stk. VII, 9). 

I 1904 havde DENGLER ført Skovfyrrens Nordvestgrænse 
frem lige til Harburg, hvorfra den i en Bue gik tæt forbi 
Bremen til Diepholz. I 1910 trak han Grænsen noget ander
ledes, som ovenfor omtalt. Han havde fortsat sine Studier 
og fundet to Beskrivelser af Skovene i den nordlige Del af 
S t o r h e r t u g d ø m m e t O l d e n b o r g , fra 1676 og 1779. Den 
sidstnævnte omtaler mange Bevoksninger af Naaletræ, blandt 
hvilke den ældste i »Amt Hatten, wo »der Birkenbusch im Früh
jahr 1708 mit Fichten und Eichen besaamet, die Fichten sind 
jetzt so stark, dasz sie zu Balken und Sparren zu gebrauchen«.« 
Den ældre »Holzbesichtigung« nævner kun Løvtræ, med Und
tagelse at der »im Wienholz hinterm herrschaftlichen Garten 
ist ein klein Dannenholz, so die herrschaft vor vielen Jahren 
säen lassen««; i en anden nærliggende Skov, Hagen, nævnes 
»dannen« sammen med »eichen und ellern«. DENGLER antager, 
at her kun er Talen om et Forsøg, og peger paa, at de oven
nævnte Anlæg alle kaldes »Kamp«, hvilket ligesom en Del af 
Beskrivelserne tyder paa, at de ikke er fremkomne af sig 
selv, men kunstigt anlagte. 

') De danske Stednavne, 1918, S. 29—36. 
s) Bäume u. Wälder, S. 37. 
8) Vaterländische Waldberichte I, S. 597. 
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Dette sidste er vist rigtigt nok, men herved udelukkes ikke, 
at de kan have deres Oprindelse fra naturligt forekommende 
Naaletræer, og DENGLER har selv udtalt, at Bevoksninger frem
bragte ved kunstig Kultur, som Afkom fra naturligt forekom
mende Træer, maa stilles lige med den Opvækst, der er frem
kommen af sig selv1). 

At den ældre Beskrivelse, af 1676, kun undtagelsesvis 
nævner Naaletræer, kan af de ovenfor (S. 179) nævnte Grunde 
ikke tages som Bevis for, at Skoven udelukkende har bestaaet 
af Løvtræer. 

Vi kan supplere de to Beskrivelser, som findes i det Olden
borgske Arkiv, med en tredje, fra 1705, en Protokol i det 
danske Rigsarkiv. Her staar, under Hausvogtey Oldenburg, 
følgende: 

»Wynhoff liegt unweit hervon zwischen andern garten, 
ist ein viereckiger Sandiger Platz . . .« 

»Nonnenkamp, liegt etwas weiter, ist gleichfals rund um 
begraben, . . .« 

»Dannenkamp, liegt auch nicht weit hievon, der Platz ist 
vor diesem voll 4. oder mehr mahl gröszer gewesen, die meiste 
Dannen sind weg, und sind von dem alten Kampe 2 platzen 
zu Weide-Saat oder garten land abgegraben.« 

En Beskrivelse fra 1713 over Skovene i Vogteyen Hatten, 
Wardenburg und Zwischenahn siger, at Skoven Barckenbusch 
ligger »mitten in der wilden Heyde«, og at den er »im vor 
wiechenen Herbst durchgehends mit Eichen, Buchen und Tan
nen Saamen besäet worden«. 

I Beskrivelsen over Skovene i Hausvogtey D e l m e n h o r s t , 
1713, hedder det om Skoven Der Schrumm, at den er forhug
get og Bunden »morastig«, saa man kan ikke plante her. 
Forrige Efteraar er »daselbst ein Ohrt begraben, und mit Buch 
und Tannen Saamen besäet«. 

I Das Heiligenloh, som er solgt til det Oldenborgske Kam
mer, er Jorden frugtbar. Naar Skoven skal bringes paa Fode, 
maa den »nach und nach umgraben, und mit Buch und Tannen-
Saamen besäet werden«. 

Et Blik paa Kortet over Egnen ved Oldenborg og Delmen
horst viser os, at den bestaar af store Moser, mellem hvilke 

') Die Horizontalverbreitung der Kiefer, S. 13. 
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der ligger Øer og Halvøer af Haardbund. Under saadanne 
Forhold maa Fyrreskoven længe kunne modstaa Løvtræerne. 
I de gamle Skove har Egen vel efterhaanden vundet Sejr og er 
vedblevet at herske; Bøgen er endnu kun lidet fremtrædende. 
De nye Skovanlæg er overvejende Fyr. 1883 var Bevoksnings-
forholdene i Hertugdømmet Oldenborg følgende1): 

Højskov af Løvtræ Lavskov og Naaleskov 
Eg Birk og Æl B ø g m . m . Mellemskov Fyr Lærk Gran 

31.7 2.9 3.2 1.2 58.1 0.7 2.2pCt. 

Neunburger Urwald ved Varel giver et udmærket Billede af 
Landets gamle Naturskove2). Vi er her endnu i »Egeperioden«, 
med begyndende Indtrængen af Bøg og Avnbøg, med frodig 
Vækst af Vedbend og talrige Buske, blandt hvilke Kristtornen 
opnaar en overordentlig Størrelse og træagtige Former. 

Man ser, at her i Oldenborg og Delmenhorst, som i en 
Række tidligere omtalte Tilfælde, nævnes Saaning af »Tanne« 
Side om Side med Saaning af Løvtræer, og der findes ingen 
Antydning af, at man skulde være inde paa Forsøg med frem
mede Træarter. Det er sandsynligt, at der for 200 Aar siden 
fandtes vildtvoksende Naaletræer i disse Egne, og det er mu
ligt, at man endnu vil kunne genfinde deres Afkom i Skovene. 

1847 omtales 100—120 Aar gamle »Fichtenschläge« i Stor
hertugdømmet Oldenborg8). 

Fra Oldenborg og Delmenhorst vil vi over de store Ems-
moser, som vi kender fra VAUPELLS og HOLMS Beskrivelser4), 
begive os ind i H o l l a n d . Her siger den officielle Botanik, at 
Pinus silvestris er oprindelig dyrket (oorspronkelijk aangekweekt) 
og ikke vildtvoksende5). Blandt Forstmænd findes dog en anden 
Mening. Den tidligere Professor i Wageningen, nu Bestyrer af 
Skovene ved Apeldoorn, Forstmeister TCTEIN NOLTHENIUS, hvis 
Navn minder om, at han paa Spindesiden stammer fra den 

') Beiträge zur Forststatistik der Deutsehen Reichs, 1884. 
2) En Beskrivelse af Skoven findes i Bd. II, S. 405. 
8) BAUR i Amtlicher Bericht über die XI. Versammlung deutscher Land-

und Forstwirthe zu Kiel 1847, S. 406. 
4) VAUPELL: Emsmoserne (Tidsskrift for populære Fremstillinger af Natur

videnskaben, 1857); Bøgens Indvandring i de danske Skove, 1857, S. 49, 63. 
FR. E. H O L M : De hollandske Tørvemoser, 1859. 

6) Prodromus Florae Bataviae, I,i, 1850, S. 251. Jfr. C. A. J. A. OUDEMANS: 
De flora van Neederland, III, 1874, S. 145. 



Fig. 20. Bevoksning af Skovfyr i Het Mastbosch ved Breda, 100—120 Aar 
gammel. Undervæksten Bøg, Hæg m. m. Billedet er en Gave fra Forstmeister 

TUTEIN NOLTHENIUS. 
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danske Købmand P E T E R TUTEIN, siger i sit værdifulde Værk 
om Dyrkning af Skovfyr, at Træarten ikke altid har været saa 
almindelig i Holland som nu, men »Dog maa man ikke heraf 
drage den Slutning, at Skovfyrren skulde være indført her til 
Landet i Middelalderen«1); Træarten regnes da ogsaa til de 
indenlandske Skovtræer (inheemische woudboomen). Forfatteren 
henviser til VAN STARING2), der atter citerer VAN DER BORCH VAN 

VERWOLDE, som siger, at der virkelig fra gammel Tid har været 
Skovfyr i Holland, men at den forhen var meget sjælden. 
Her omtales Fyrresaaningen ved Breda, (hvortil dog vistnok er 
brugt fremmed Frø); fra Begyndelsen af det 17de Aarhun-
drede nævnes Eksempler paa Udvisning af Fyr ; Kulturer 
kendes fra det 18de Aarhundrede; 1766 samles Frø fra en Allé, 
og allerede 1740 tales der om meget store Fyrretræer. I Het 
Mastbosch ved Breda fandtes 1780 hundredaarige Skovfyr, og 
i denne Skov findes endnu paa bakket Sandbund en Fyrre-
bevoksning af sjælden Skønhed, som er omtalt i en tidligere 
Rejseberetning8); Billedet Fig. 20 har Hr. TUTEIN NOLTHENIUS 

elskværdigt tilsendt mig. 

I 1825 udkom et lille Skrift af HUBERT om Dyrkning af 
Skovfyr, som blev oversat paa Dansk4) . Træarten kaldes her, 
i Modsætning til de andre Fyrrearter »Det vilde Fyrretræ« 
(Wilde Pijnboom). Naar Forfatteren taler om indenlandsk 
Fyrretømmer og -Træ, kan han vel mene, at det er frembragt 
i Holland, uden derfor at sige, om Træet oprindelig hører 
hjemme her. Men et Udtryk som »Det vilde Fyrretræ« bruger 
man dog ikke uden at regne Arten blandt Landets oprindelige 
Skovtræer. 

Atlas Maior giver ingen Oplysning om Træarterne i det 
skovfattige Holland (Belgica foederata), medens Værket inde
holder en udførlig og værdifuld Beskrivelse af Skovene i Belgien 
(Belgica), hvori det hedder: »Paucæ sunt lauri, pini & abietes, 

*) G. E. H. TUTEIN NOLTHENIUS: Handleiding voor het aanleggen en be-
handelen van grove-dennenbosschen, 1891, S. 1—4. (Skovfyr — Den, eller: 
Grove den). 

2) W. C. H. STARING: De bodem van Nederland, I, 1856, S. 194. 
8) Se Bd. II, S. 402. 
*) F. A. HUBERT: Korte handleiding tot de aankweeking der wilde pijn-

boomen, 1825. Kort Vejledning til Opelskning af det vilde Fyrretræ. Over
sat. 1828 (Særtryk af Nye Landoek. Tidender Bd. VI, 2). 
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pauciores cupressi, nisi in hortis ornatus causa culti«. Efter 
hele Sammenhængen maa det betyde, at Fyr og Gran lige saa 
lidt som Cypresser og Laurbærtræer vokser vildt i Belgien, 
hvis Ardennerskoves Rigdom paa Taks berømmes. Den franske 
Udgave, fra 1663, siger ogsaa, at i Belgien findes »ny des pins, 
ny des sapins«. Dette stemmer med Nutidens Opfattelse, hvor
efter østerrigske Forstmænd c. 1750 skal have indført Skov
fyrren, der trives godt i Lavlandet, men i den belgiske Del af 
Hertogenwald, ved 450—500 m, hvor Nedbøren er langt større, 
hører op at kunne udvikle sig til et velformet Træ; 450 m 
over Havet viser Prøveflader i Alderen 100 Aar en Stamme-
grundflade efter Udhugning af 34 m2, med en aarlig Tilvækst 
af 0.16 Kvadratmeter1). 

Som Svar paa en Henvendelse til det hollandske Forsøgs
væsen (Rijksboschbouwproefstation) har Direktør E. HESSELINK, 

efter Samraad med Professor HAM, velvilligst meddelt følgende : 

Festgestellt wurde nur 

1. Kiefernholz in den unteren Schichten der Hochmoore in die 
Provinzen Urente und Groningen (Siehe Staring Bodem van 
Nederland). 

2. Den Import von Kiefernsamen . . . für die Wälder in der Nähe 
von Breda. 

Wir meinen, dasz nach den älteren Hochmoor-Absätzungen . .. 
keine Kiefernwälder in Holland wurden gefunden, aber wissen
schaftlich unterstützt ist dieser Gedanke nicht. Vielleicht waren 
aber hie und da einzelne Kiefern in den Wäldern eingemischt. 

Jedenfalls stammt die grosze Invasion der Kiefer vom Anfang 
und Mitte des vorigen Jahrhundert durch Import von Samen aus 
Süd-Deutschland, speziell aus Darmstadt. Auch sind Kiefernsamen 
aus Riga importiert. . . . 

Fra Fortiden er Fyrreskoven i Holland knyttet til Høj
moserne (Hooge veenen), der overvejende findes i de fire øst
lige Landskaber: Groningen, Drente, Overijssel og Gelderland, 
medens Lavmoser (Lage veenen) er fremherskende i Friesland 
og i de Landskaber, der ligger Sydvest og Vest for Zuider-
søen; ved Breda findes paa STARINGS Mosekort Lavmose, men 
ingen Højmoser. Med Undtagelse af sidstnævnte Sted er VER-

') Den ovennævnte Rejseberetning i Bd. II, S. 393. Programme Détaillé 
(fra 6te Møde af Forsøgsanstalter 1910), S. 15, 28, 30. 
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woLDES Stedsangivelser vistnok alle knyttede til de nævnte 
østlige Dele af Holland. 

En systematisk Gennemgang af den ældre floristiske og 
forstbotaniske Litteratur vilde formodentlig kaste Lys over 
Spørgsmaalet om Skovfyrrens Forekomst i Holland. Her skal 
kun nævnes et Par Udtalelser fra det 18de Aarhundrede: 

I to Aar, fra 1735 til 1737, var LINNÉ Botanicus hos den 

rige hollandske Købmand, Dr. jur. GEORG CLIFFORD, der havde 
anlagt en prægtig botanisk Have og et rigt botanisk Bibliotek 
paa sin Landejendom Hartencamp, nær ved Haarlem1). Saa-
ledes fremkom Værket Hortus Cliffortianus2), der giver føl
gende Oplysninger om Voksekredsen for de vigtigste af Eu
ropas Naaletræer: 

Rødgran. Vokser meget almindeligt i Europas Skove i 
alle Bjærgegne, særlig de kolde, paa mager og noget fugtig 
Grund. 

Ædelgran. Vokser i Schwabens og Baierns Skove, i de 
helvetiske og de rhætiske Alper. 

Lærk. Vokser i de rhætiske, vallisiske, steieriske og kärn-
tiske Alper og i forskellige nærliggende Bjærge, undtagen paa 
de højeste Rygge af Alperne. 

Skovfyr. Vokser i Europa, særlig det koldere, meget al
mindelig, fortrinsvis paa Grus og Sand. 

Enebær. Vokser almindeligt i de koldere Egne af Europa, 
saasom i Norge, Sverige, Finland, Rusland, Polen etc. I de 
varmere Egne mere sjælden3). 

Hvis LINNÉ havde ment, at Skovfyrren (Pinus sylvestris) 
ikke voksede vildt i Holland, vilde han dog vist have formet 
sine Udtryk anderledes. 

') V. B. WITTROCK: Några ord om Linné, 1907, S. 11. 
2) H o r t u s C L I F F O R T I A N U S , A u c t o r e G A R O L O L I N N Æ O , 1737, S. 449. 
3) Den latinske Tekst lyder saaledes ved de fem Træarter: Crescit in 

sylvis vulgatissima per Europam in omnibus regionibus montosis, præcipue 
frigidis solo humidiusculo & sterili. — Crescit in sylvis Sveviæ & Bavariæ; 
in alpibus Helveticis & Rheticis. — Crescit in alpibus Rheticis, Vallesiacis, 
Stiriacis, Corinthiacis inque varus montibus vicinis, exceptis summis alpium 
jugis. — Crescit in Europa præsertim frigidiore vulgatissima, locis præsertim 
glareosis & sabulosis. — Crescit vulgaris in Europæ frigidioribus regionibus, 
ut i in Norwegia, Svecia, Finlandia, Russia, Polonia &c. In calidoribus magis 
parce. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 23. Maj 1922. 16 
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Den lovende Forstbotaniker DU ROI (1741—1785) fik alle
rede 1765 Tilsyn med de omfattende Plantninger, som Brunsvig-
Lyneborgsk Hofrichter F. A. v. VELTHEIM havde anlagt paa sit 
Gods Harbke ved Helmstädt, Vest for Magdeburg. 1772 ud
gav DU Roi en udførlig Beskrivelse over dette Anlæg, og her 
hedder det om Skovfyrren, Pinus sylvestris, at den »vokser i 
næsten alle Dele af Europa, saavel i de koldeste som i de 
tempererede og de varme Egne«. Om Fyrretræernes Form 
siger Forfatteren, at »paa de fleste Steder i det Lyneborgske, 
og i Altenmark hvor de staar paa ufrugtbar Sand og Al, og 
hinsides Weser hvor der findes haard Mergel og fugtig Grund 
med Flydeler, bliver de aldrig riglig høje og ranke«') . Han 
ved altsaa, at Fyrren vokser i det nordvestlige Tyskland, og 
han omtaler ingen Vestgrænse for dens Udbredelse, ej heller 
siger han, at de nærliggende Lande Holland og Oldenborg 
skulde danne Undtagelser fra de »næsten alle Dele af Europa«, 
hvor Træarten hører hjemme. 

Hvad vi har set og hørt paa vor Vandring fra Vendsyssel 
til Gelderland, taler for, at Skovfyrrens Grænse paa det euro
pæiske Fastland, mellem Vestnorge og Nordspanien, gaar gen
nem Vestjylland, Holsten, Oldenborg og Groningen til det syd
østlige Holland. Fra Gelderland bøjer Grænsen da noget mod 
Øst (DENGLER) til Hessen, og herfra gaar den ind i Frankrig, 
over Auvergne og Cevennerne, hvor dens øvre Højdegrænse 
ligger ved 1100 Meter2). 

I sin Beskrivelse af Haguenau-Skoven, Nord for Strassborg, 
viser HUFFEL

 3), hvor store og udmærket formede Fyrretræer 
her findes. Højden kan endog gaa op til 40 Meter, Tykkelsen 

') JOHANN PHILIPP DU R O I : Die Harbkesche wilde B a u m z u c h t . . . . II, 1772, 
S. 13, 25. Altenmark er formentlig Landskabet Altmark Nord for Magdeburg. 

2) A. MATHIEU og P. FLICHE: Flore forestiére, 4. Udg. 1897, S. 587. 

FLICHE anser det for tvivlsomt, om Fyrren er vildtvoksende i de franske 
Vogeser; P. MOUILLEFERT regner Vogeserne til dens Voksekreds (Traité de 
sylviculture, principales essences forestiéres, 1903, S. 370). 

8) G. H Ü F F E L : La Foret Sainte de Haguenau en Alsace, 1920, S. 26, 89, 
117, PI. II. Den kyndige Forfatter anser det for sikkert, at Fyrren er vildt
voksende i Haguenau-Skoven, men fremhæver som en Mærkelighed, at den 
ikke nævnes i de gamle Skovruller fra det 14 de Aarhundrede, altsaa det 
samme Forhold som er omtalt ovenfor S. 179 og 223. 
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til 1 Meter. Veddets Kvalitet er god, Splinten er smal; Stam
merne blev tidligere solgte til Master for den hollandske Ma
rine. Træarten lægger Beslag paa Halvdelen af Skovens Areal 
og viser Evne til at brede sig; næsten hvert Aar bærer den 
Frø, og man regner med en stor Frøhøst hvert 3dje eller 4 de 
Aar. Naturlig Foryngelse blev i 1843, ved den franske Plan
lægning, fastsat som en Regel, der kun sjældent skulde fra
viges1). 

Lignende udmærkede P'ormer kan vi træffe ved Fyrrens 
Vestgrænse højt imod Nord, saasom i Stangvik Præstegaards-
skov, mellem Molde og Trondhjem, hvorfra W I L L E har givet 
et smukt Billede2) af en 70aarig Fyrrebevoksning. 

Vi behøver altsaa ikke at have nogen »Degenerationszone« 
ved Skovfyrrens Vestgrænse. Om en saadan Zone findes i 
det sydlige og vestlige Sverige3), er et Spørgsmaal, der falder 
uden for vor Undersøgelses Rammer; om den findes i Midt- og 
Vestjylland, er en Sag, der skal blive belyst i det følgende. 

Fra vor lange Vandring vender vi hjem til vort Udgangs
punkt: Parken og Lunden ved Gram. Hvis det Billede, vi 
har dannet os af Skovfyrrens Udbredelse og Levedygtighed i 
det vestlige Jylland, er rigligt, da maa vi med vort Kendskab 
til Skovbrugets Historie i Sønderjylland antage, at de Planter, 
som voksede op og blev til den oprindelige Fyrreallé ved Gram, 
er frembragte omkring Aaret 1750 af Frø fra Skovfyr, der 
hørte til den naturlige Bevoksning i Egnens Skove, og vi maa 
endnu en Gang forandre Overskriften paa vor Undersøgelses 
første Afsnit, saaledes at: Danmarks ældste Fyrretræer bliver 
til: De ældste danske Fyrretræer. 

*) Om naturlig Foryngelse af Skovfyr se ogsaa CH. BROILLARD : Se traite-
ment des bois en France, 1894, S. 345. 

s) N. W I L L E : Norges skogtrær og skogsamfund (Landbruksboken, red. af 
N. ØDEGAARD, II. 1919, Tavle I). 

3) EUG. HEMBERG : Tallens degenerationszoner i södra och västra Sverige 
(Skogsvårdsforen. tidskrift 1904, S. 121). 

16* 
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///. God, yngre Skovfyr i Vestjylland. 
I forskellige Egne af Vestjylland er store Mængder Skov

fyr gaaet til Grunde, lige fra Aar 1800 til Slutningen af Aar-
hundredet. Hist og her findes dog Trægrupper og enkelte 
Træer1) som Rester af Fortidens vidtstrakte Fyrrekulturer eller 
som tilfældig Indblanding mellem andre Træarter, og nylig 
har JOHS. HELMS gennem omhyggelige Forsøg2), udførte paa 
Feldborg Skovdistrikt, vist os, hvorledes Skovfyrrens Evne til 
at leve og trives i den vestjydske Natur er forskellig, alt efter 
som det er den ene eller den anden Race, man dyrker. 

At Træerne kan leve og vokse op, er vel den første For
dring, vi maa stille, men vi ønsker dernæst at frembringe 
stort og velformet Tømmer, værdifuldt Gavntræ, og til dette 
Maal fører forskellige Veje. Man kan, som ved Feldborg-For-
søgene, prøve alt og vælge det bedste, eller man kan gaa ud 
i Skovnaturen, finde det gode og derefter søge Oplysning om, 
hvorledes det er opstaaet. Selv om vi ikke altid faar fuldgyl
digt Svar paa dette Spørgsmaal, har Kendskabet til de gode 
Træer og Bevoksninger Værdi; de staar som levende og an
skuelige Vidnesbyrd om, hvad vi under visse Forhold kan 
opnaa, som Idealer mod hvis Virkeliggørelse vi kan stræbe, 
idet vi søger at finde de rette Voksesteder og den rette Frem-
gangsmaade ved Dyrkningen. 

15 Kilometer Nordøst for Varde, ved Letbæk Mølle, ligger 
den lille Skov K r a r u p L u n d , som hører til Stamhuset Nør
holm. En Række af vore Skovtræer: Bøg, Eg, Ædelgran, viser 
her en frodig Vækst og opnaar udmærkede Former, naar de 
dyrkes paa rette Maade. Enkelte Skovfyr findes spredt i Løv
skoven, og Fig. 21 viser, hvor smuk en Udvikling Træarten 
kan opnaa her, 30 km fra det aabne Vesterhav. 

Ogsaa i Lunden ved N ø r h o l m findes gode Fyrretræer. 
Tæt Sydøst for Varde By ligger det smukke Anlæg A r n -

h j e r g , der blev plantet omtrent 1830 af A. C. WEDEL-HEINEN, 

1) »Selv paa udsatte Steder i Vestjylland have vi truffet paa enkelte 
meget frodige Fyr, men kun paa særdeles god Jord i nogle Haver, hvor alt-
saa den større Livskraft har kunnet magte Ondet« (E. DALGAS i Hedeselska
bets Tidsskrift 1882, S. 36). 

2) Proveniensforsøg med Skovfyr, Bd. V, S. 353. 
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som 1827—-42 var Byfoged, paa gamle Sandgrave og Grus
grave. Lignende Lystanlæg findes ved en Række vest- og nord-
jydske Byer, hvor deres Tilblivelse oftest skyldes de ledende 
Embedsmænd, Læger og Apotekere, særlig vel naar disse 

Fig. 21. Skovfyr, c. 60 Aar gammel, set fra Vest. Krarup Lund, 
Nordøst for Varde. J. A. NIELSEN fot. 1921. 

stammede fra frodige Skovegne og nu med deres Familie saa 
sig hensatte i en skovløs Egn, uden Læ og Skygge1). Efter 

:) Optegnelser om disse Anlæg er dels indsamlede paa Stedet, dels hen-
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Traditionen har Fru ELISABETH WEDEL-HEINEN (1794—1845) 
haft en væsentlig Indflydelse paa Tilplantningen af Arnbjerg. 
Hun var en Broderdatter af den ovennævnte Jægermester 
FREDERIK FERDINAND v. KROGH, altsaa Sødskendebarn til 
Overforstmesteren af samme Navn; hendes Barndomshjem var 
den sydfynske Herregaard Løjtved og det nærliggende Kroghen-
lund1), og hun kan paa Fyn have haft megen Lejlighed til 
at blive opmærksom paa Skovfyrrens Skønhedsværdi. Endnu 
1903 fandtes i Arnbjerg et Par smukke anselige Træer af denne 
Art; paa det største Træ var Diameteren 37 cm. Senere er 
Fyrrerne gaaet ud2), medens der findes enkelte Graner; An
lægget bestaar overvejende af sunde og kraftige Løvtræer8). 

I den anselige V a r d e s ø n d r e P l a n t a g e , hvor F. BANG 

gennem mange Aar har dyrket Skovfyr i Blanding med Gran, 
findes flere Steder smukke Fyrrer, af hvilke nogle, der blev 
plantede 1869, er 12—15 Alen høje4). 

Plantningen ved Rindumgaard, lige uden for Ringkjøbing, er be
gyndt af Amtmand P. O. ROSENØRN, 1819 eller endnu tidligere. Fru 
INGEBORG CHRISTIANE R., født WORMSKJOLD og gift med sin Fætter, 
var en begavet Dame med mange Interesser og stor Kærlighed til 
Naturen, i Litteraturhistorien bekendt fra INGEMANNS Liv. 

Det smukke Anlæg Christiansgave ved Thisted er grundlagt 1822 
af Amtmand FAYE, med Støtte af Sandflugtskommissair L. THAGAARD 
og dennes Søn, P. E. THAGAARD. FAYE var født i Norge; hans Fader 
stammede fra Frankrig, hans Moder fra Skotland; Fru F., født STOCK-
FLETH, var fra Samsø. 

Fra samme Tid stammer Anlægget Christiansgave ved Hjørring, 
for hvis Tilblivelse Amtmand J. A. GRAAH har virket. 

Allerede 1814, om ikke før, grundlagde Byfoged O. C. LUND Ska
gens Plantage. 

tede fra Litteraturen, saaledes, foruden TRAP og Dansk biografisk Lexikon: 
L. ESMAHCH: Hist. Efterretning om Sandflugten, 1817. [Major W. SÖDERBERG:] 
Frederiksminde Lyst-Anlæg ved Aalborg, 1839. H. BJERREGAARD: Endnu et 
Opraab til Træplantning, 1842. SCHMIDT: Slesvigs Land og Folk, 1852. J. v. 
SCHRÖDER: Hertugdømmet Slesvigs Topographi, 1854. A. OPPERMANN: Bidragt , 
d. danske Skovbrugs Historie, 1887—89, hvor yderligere Henvisninger findes. 
J. P. F. BANG: Om de nord- og vestjydske Klitters Beplantning, 1889. 

x) ERSLEW: Forfatter-Lexikon III, 468; Suppl. III, 557. WEDEL-HEINEN 

var født paa Kjærsgaard i Nordfyn. 
2) Velvillig Meddelelse fra Plantør E. RØMHILD, som nævner Dr. GYN-

TELBERG og Justitsraad HANSEN blandt dem, der har medvirket ved Anlægget. 
s) Landbohøjskolens Ekskursionsberetning (autogr.) 1903. 

*) Meddelelse fra Plantør E. RØMHILD. 
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Ved Aalborg blev Plantningen Frederikskilde allerede begyndt 
1802 af General A. L. MOLTKE, der stammede fra Hessen-Kassel. F ru 
M., født HAUCH, var fra Barndommen knyttet til Kongsdal paa Sjæl
land og til Hovedstaden. Efter en mislykket Begyndelse i 1802 tog en 

Forening 1822 fat paa at tilplante 
Møllebakken (Skovbakken, Fre
deriksminde) , hvor Apoteker 
G. S. KAYERØD var Sjælen i 
Foreningen, og nogle Aar senere 
anlagde man, efter Tilskyn
delse af Officererne HEGERMANN, 
BRETTEVILLE og Voss, Karo
linelund og Blegkilde; »af Buske 
og Træer saa man endnu i 
Aaret 1802 aldeles intet, med 
Undtagelse af nogle faa, til en
kelte Vaaninger henhørende, 
Frugthaver og et Par Rader 
Pile- og Asketræer paa en 
Reberbane og en Gangsti uden 
for Byen«. 

Ved Danmarks Sydgrænse 
finder vi Tønder indrammet af 
smukke Promenader, hvor de 
ældste Plantninger, fra 1802, 
skyldes Borgmester RICHTSEN. 
Desværre ha r Krigstiden her 
medført betydelige Ødelæggel
ser, idet man, da der skulde 
skaffes Brænde og Arbejde, har 
hugget ned for Fode ved den 
gamle Amtmandsbolig, samtidig 
med at mange Anlæg trængte 
stærkt til Udhugning. 

Man ser, at A. D. JØRGENSEN 

ikke har helt Ret, naar han 
siger, at »en Bestræbelse for at 
forskønne Købstædernes Om
givelser med Træplantninger og 
Lystanlæg . . . først nu [1814— 
38] kommer frem«, og jeg tviv
ler stærkt paa, at denne Tids
alder i Sammenligning med 
den foregaaende havde »en 

mere udviklet Sans for Naturens Skønheder«1). 

Træplantningerne ved de nord- og vestjydske Byer har ikke blot 

Fig. 22. Skovfyr i Gram Storskov, 
Nord for Teglværket, set fra Sydvest. 

J. A. NIELSEN fot. 1921. 

') Danmarks Riges Historie VI, 1, S. 81. 
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topografisk, historisk og æstetisk Interesse; sammen med Haverne 
ved Præstegaarde og ved Herregaarde, som Nørre Vosborg Vest for 
Holstebro, frembyder de et righoldigt Materiale, for hvem der vil 
studere hundredaarige Skovtræer i deres Forhold til disse Egnes 
Klima. Ypperst i Skønhed og Frodighed staar Parken ved Schacken-

Fig. 23. Gruppe af Skovfyr i Gram Storskov, Nord for Teglværket, 
set fra Sydvest. J. A. NIELSEN fot. 1921. 

borg Slot, under Grevskabet af samme Navn, hvor Bøg og Eg, Ask og 
Ælm, Lind og Rødæl sammen med Ædelgranen opnaar usædvanlige 
Højder og ypperlige Former, næsten upaavirkede af Vinden, skønt de 
kun er fjernede 8 km fra Kysten og 30 km fra det aabne Vesterhav. 
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Hist og her, som Indblanding i Bøgeskovene ved 
Gram, forekommer store og smukke Skovfyr, om hvis Form 
og Forhold til Bøgen Fig. 22—23 giver en Forestilling. Bille
derne viser, at Fyrren ogsaa for denne Del af Landet er et 
ypperligt Blandingstræ i Bøgeskoven. 

Fig. 24. Prøveflade H H, set fra Sydvest, efter Udhugning. 
J. A. NIELSEN fot. 1921. 

Mellem Gram og Ribe ligger Brogaard P l an t age , anlagt 
af Stamhuset paa mager Jord, der delvis har været dyrket, 
men ellers har baaret Lyng. Plantagen er overvejende Gran, 
men den indeholder ogsaa Bevoksninger, i hvilke Hovedtræet 
er Skovfyr, og her har Forsøgsvæsenet Oktober 1921 anlagt 
en Prøveflade: HH, i Afdeling 66. 
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Terrainet, der falder svagt mod Vest, ligger c. 20 m over 
Havet og 18 km fra Vestkysten. Jordbunden er Sand, men 
i øvrigt noget forskellig. Et Sted fandt vi Blysand og der
efter 12 cm meget haard og mørk Al, gennem hvilken Rød
derne ikke kunde trænge; et andet Sted, hvor Sandet inde
holdt lidt Ler, »var Jorden alfri, og endnu i Hullets Bund, 
c. 90 cm fra Overfladen, fandtes fingertykke Rødder. 

Bevoksningen er Skovfyr blandet med Rødgran, oprindelig 
en Plantning paa Agermark udført 1893, vistnok paa den 
Maade at der er pløjet Furer og i disse er gravet Huller, 
hvorefter % Fyrreplanter er sat i Knipper 5 og 5 sammen; maa-
ske er Rødgranerne senere sat ind ved Efterbedring. Fyrrerne 
er tilsyneladende sunde, med Naale paa 2 det Aarsskud; For
men er god, men Oprensningen er daarlig; mange Træer 
synes engang at have mistet Toppen og dannet Tvege. Be
voksningen trængte stærkt til Udhugning, men vanskelige Ar
bejdsforhold i Krigstiden havde medført en Udsættelse, saale-
des at den første egentlige Hugst, ved hvilken det var nødven
digt at borttage mange sletformede, bredkronede Træer, faldt 
nu ved Bevoksningens 31te Aar, medens der vistnok tidligere 
er foretaget en Udrensning. 

De vigtigste Resultater af Maalingen er følgende: 

1 Hektar Skovfyr Rødgran I alt 

Efter Udhugning 
Stamtal, Stk 2163 165 2328 
Højde, m 10.1 11.2 
Diameter, cm 11.1 12.7 — 
Grundflade, m3 21.1 2.1 23.2 

Udhugningen 
Stammemasse, m3 23.8 14.7 38.5 

Fig. 24 viser Bevoksningen efter Udhugning. Man ser, at 
Granen gennemsnitlig er højere og tykkere end Fyrren, men 
denne vil dog vist med Tiden kunne blive eneherskende. 

I L a u r u p Skov under Lindet Statsdistrikt, Nord for 
Løgumkloster, Vest for Landevejen fra Arrild til Arnum, 
findes en Blanding af Rødgran og Skovfyr, Afdeling 105, 
plantet rækkevis paa 1.5 x 0.8 m, med 2—3 Planter i hvert 
Hul og Rækkerne gaaende fra SV. til NØ. Det fortælles, at 
Fyrrefrøet er af nordisk Oprindelse. Bevoksningen var c. 30 
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Aar gammel og udhugget i Vinteren 19ä%i, altsaa efter at den 
danske Bestyrelse havde overtaget Skovdistriktet. 

I denne Bevoksning blev anlagt 2 Prøveflader HL og 
HM, af hvilke den førstnævnte paa Grund af Fyrrens smukke 

Fig. 25. Prøveflade HL, set fra Syd. Bevoksningen nylig udhugget. 
J. A. NIELSEN fot. 1921. 

Form og gode Højde (Fig. 25) vil blive behandlet saaledes, at 
Rødgranen efterhaanden falder bort, medens denne Træart 
begunstiges paa den vestligste Prøveflade HM, hvor Fyrrens 
Form er mindre god. 
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Terrainet er omtrent vandret, Højden over Havet 32 m, 
Afstanden fra Kysten 13 Kilometer. 

Jordbunden er stenet Sand uden Aldannelse, vistnok gam
mel Kratbund; Rødder fandtes endnu ved Hullets Bund, 
80—90 cm under Overfladen. 

De vigtigste Resultater af Maalingen er følgende: 

Prøveflade HL Prøveflade HM 
Skovfyr Rødgran I alt Skovfyr Rødgran I alt 

Efter Udhugning 
3782 Stamtal, Stk. . . 

Højde, m 
Diameter, cm. . 
Grundflade, m2 . 

1328 
7.9 
9.0 
8.4 

2691 
7-4 
9.0 

17.0 

4019 
— 
— 

25.4 

1246 
6.8 
8.9 
7.8 

253f 
7.1 
7.9 

12.3 20.1 

Paa begge Prøveflader spreder Rødgranen sig stærkere end 
Skovfyrren over Tykkelseklasserne. 

Fig. 24 viser de smukke ranke Fyrrestammer paa Prøve
flade HL. 

Disse Eksempler, hvis Antal vistnok kunde forøges, viser 
os, at Skovfyrren ikke blot kan leve og opnaa anselige Dimen
sioner i det vestlige Jylland, men ogsaa at vi under visse 
Forhold kan frembringe Former, der ikke staar tilbage for, 
hvad vi kender fra gode Bevoksninger i det østlige Danmark. 

IV. Danmarks bedste Fyrrebeuoksning. 

Dybt inde i den midtjydske Skovegn, hvor Linnæa borealis 
vokser1), og Tjuren fæster Bo, ligger Loddenbjerg, imellem 
Vinding Skov og Nordskoven, 5 km Sydøst for Silkeborg. Her 
findes den bedste Bevoksning af Skovfyr, vort Land kan 
opvise. 

Allerede i Aaret 1909 havde jeg haft Lejlighed til at se 
disse Træer og fremvise dem for de Herrer Professorer GUNNAR 

SCHOTTE og HENRIK HESSELMAN2). 28. November 1918 opfor-

') Fra Velling Skov i denne Egn haves Beretning om en anden Fortids
levning, en Kæmpesnog der omtales hos SARAUW og i Forsttidende (se foran 
S. 180). 

2) Beretning fra den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole for 1909 
—10, S. 10. 
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drede Bestyreren af Silkeborg Distrikt, Skovrider H. BOJE
SEN, Forsøgsvæsenet til at anlægge en Prøveflade i denne 
smukke Bevoksning, som stod for til Udhugning. Professor 
J o n s . HELMS, der siden 1901 har varetaget Undersøgelsen af 
de tidligere anlagte faste Prøveflader i Skovfyr, havde som 
Bestyrer af Skovdistriktet undersøgt Bevoksningen, men øn
skede ikke at fortsætte Undersøgelsen; jeg har derfor i For-
aaret 1920 taget Arbejdet op og anlagt en Prøveflade, GÆ. 

Loddenbjerg er en Bakke i Sønderskoven, Syd for Borres 
Sø, Nord for Vejen fra Virklund By til Skovfogedstedet 
Rødebækhus. Søens Vandspejl ligger 21 m over Havet; 
Bakken, hvis Top hæver sig til 57 Meter, falder stærkt mod 
Vest, ned til Orekjær (24 m), saaledes at det stærkeste 
Fald er c. 1 : 3. 

Prøvefladen ligger i Afdeling 209 A, mellem 29 og 45 Me
ter, med Fald mod Vest, og langs Arealets østlige Side tillige 
mod Nord. Stedet er saaledes stærkt udsat for Vestenvindens 
Virkninger, der i disse Egne kan være overordentlig vold
somme1). Den omgivende Bevoksning er Skovfyr, undtagen 
mod Nordvest hvor den bestaar af 40aarig Rødgran; langs 
Prøvefladens vestlige Side danner Fyrren kun et smalt Bælte 
ud mod Ryttermosen, der er bevokset med Ungskov af Birk. 

Under et Dække af Mos, Naale og Ørnebregner findes 
8—15 cm Mos og 35—60 cm Blysand. Herefter følger 25—50cm 
Rødjord, hvis øverste Lag er Al, indtil 12 cm tyk og af højst 
forskellig Fasthed; et Sted er den stenhaard, men andre Steder 
er den løs, og den kan endog mangle. Undergrunden er gult, 
groft, stenfrit Sand. Trærødder findes til 70—110 cm Dybde. 

Fig. 26—27 viser Prøvefladens Bevoksning før og efter 
den Hugst, der er ført i 1920. Stammerne er ranke, slanke og 
jævnføre; dog viser de undersøgte Prøvetræer gennemgaaende 
en mærkelig Fortykkelse ved Maalestedet, hvilket fremgaar af 
følgende Tal, der udtrykker Stammens Diameter i Forhold til 
Diameteren ved Maalestedet. Forneden har man ved 

0.16 0.49 0.81 1.14 1.30 m 
1290 1140 1073 1036 1000 

1) JOHS. HELMS: Vindens Indvirkning paa Skovtræernes Form (Dansk 
Skovforenings Tidsskrift 1917, S. 269, 397). 
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og oven for Maalestedet, 1.3 m, naar Topstokken deles i 10 
lige lange Dele, ved 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
1000 906 844 773 725 661 589 491 364 216 

Fig. 26. Prøveflade GÆ, før Udhugning, set fra Sydøst. 
K. N. KlERKGAARD fot. 1920. 

Fremtidige Undersøgelser maa vise, om den fundne Uregel
mæssighed er karakteristisk for Bevoksningen, eller om den 
kan forklares ved, at Klupføreren ved 1.3 m har taget Maalene 
uden paa Knuder fra overvoksede Grene, medens han maaske 



[ I l l ] 247 

ved de andre Maalesteder har været mindre betænkelig ved at 
flytte Kluppen hen til et regelmæssigt formet Sted paa Stammen. 

I Planen for Undersøgelsen var det foreskrevet, at »Nogle 
karakteristiske Toppe af Skovfyr med bestemt Antal af Aars-

Fig. 27. Prøveflade GÆ, efter Udhugning, set fra Sydøst. 
K. N. KlERKGAARD fot. 1920. 

skud (f. Eks. 10 eller 15) fotograferes, saaledes at den største 
Hældning ligger i Billedets Plan, og Hældningsretningen bestem
mes (mod Nordøst, Øst eller Sydøst?)«. Paa Fig. 28 ser 
man to saadanne Toppe, men de viser ingen Bugt, og Maale-
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bogen siger om Billedet: »Med Hensyn til »Hældning af Top
skud imod Øst, Nordøst eller Sydøst«, da har det ikke været 
muligt at finde noget saadant paa Udhugningstræerne, da 
disse har pisket mod Naboerne og havde Hældning paa Top
pen baade i Syd, Nord, Øst og Vest«. 

Fig. 28. To ranke Toppe af Udhugningstræer fra Prøveflade GÆ. 
De vandrette Mærker viser Grænsen for det sidste Tiaars Højdevækst. 

K. N. KlERKGAARD fot. 1920. 

Højdetilvæksten paa de 8 Udhugningstræer, der blev 
benyttede ved Undersøgelser over Stammeformen, var i Aaret 

1919 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 
21 18 17 16 18 19 22 30 28 21 25 24 33 cm. 

Maaling paa 7 af de bedre Udhugningstræer viser Højde-
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tilvæksten for en længere Aarrække, 1887—1919, i Middeltal 
for treaarige Perioder: 

1919 16 13 10 07 04 01 1898 95 92 89 86 
13 16 20 21 24 27 25 35 38 37 38 cm. 

Disse Talrækker viser, at Højdevæksten aftager jævnt, men 
tillige at den langtfra er ophørt. Det maa antages, at de Træer, 
der skal blive staaende, indtil hele Bevoksningen engang fæl
des, vokser over 20 cm om Aaret. 

Tælling paa 28 fældede Træer har givet Alderen 70 Aar 
eller maaske lidt mere. Herefter skulde Bevoksningens Fød-
selsaar falde nær ved 1848. I Driftsplanen fra 1840 viser Kort 
og Beskrivelse, at Loddenbjerg er Lyngslette, medens Rytter
mosen allerede 1834 er tilkultiveret. Planen fra 1861-—63 om
taler de to Bevoksninger under eet som: Fyr 15—25 Aar, 
Middelhøjde 20 Fod, hvorefter man snarest maa antage, at 
Bevoksningen stammer fra 1847. Professor HELMS, der velvil
ligst har stillet sine Undersøgelser til Raadighed for os, sætter 
Fødselsaaret til 1844. 

Hermed skal ikke være sagt, at Kulturen er anlagt 1844—48. 
Det er ikke muligt nu at se bestemt, om man har anvendt 
Saaning eller Plantning. Den Beskrivelse, der blev udarbejdet 
1920, fremhæver, at Træerne staar i Rækker omtrent fra NØ 
til SV, men en senere Indmaaling af Træer og Stubbe viser 
dog, at Linierne ikke er meget tydelige, maaske fordi det har 
været vanskeligt at arbejde paa den stejle Skraaning. Mærke
ligt er det, at her synes at være c. 2 m mellem Rækkerne. 
Ingen Stub viste Spor af, at der har staaet 2 Planter saa tæt 
ved hinanden, at der har kunnet opstaa Sammenvoksning. 

De vigtigste Resultater af Maalingen er følgende: 

H , Efter Borttaget Før 
Udhugning v. Udhugn. Udhugning 

Stamtal, Stk 571 182 753 
Diameter, cm 28.8 24.5 27.9 
Grundflade, m2 37.23 8.72 45.95 
Højde, m 23.8 21.8 23.3 
Stammeformtal 0.485 0.471 
Stammemasse, m8 430 89 519 

Blandt Udhugningstræerne var en Eg og to tørre Skovfyr. 
Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 28. Juni 1922. \"J 
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Bevoksningen trængte stærkt til Udhugning, og der blev bort
taget en Fjerdedel af Stamtallet. Grenemassen blev ikke bestemt, 
men hvis den sættes til 10 pCt. af den samlede Vedmasse, 
bliver denne 577 m3, hvilket vistnok er noget usædvanligt for 
dansk midaldrende Fyrreskov. 

V. Nogle vrange Former af Skovfyr. 

Naar Botanikerne siger, at Skovfyrren er en formrig 
Art, tænker de fleste vel især paa Naale og Kogler, paa Bar
kens Farve eller paa Artens Modstandsevne over for Sygdomme. 
Forstmanden maa i lige saa høj Grad se paa Gavntræ
stammens Form og Dimensioner, paa Grenedannelsen, der 
præger Knasternes Størrelse, og endelig paa Veddets indre Egen
skaber: Kernedannelse, Styrke, Varighed, Formbestandighed; 
Forgreningen af de yngre Træer er ham langt vigtigere end 
Kroneformen paa de ældre. Han ved, at ydre Forhold kan 
paavirke Træets Form: Maaske er det vanskabt som Følge af 
Vildtets eller Insekters Angreb; maaske skyldes Misdannelsen 
Snyltesvampe, Frost eller Snetryk; ofte viser Vinden tydeligt 
sin Virkning paa Stammeform og Forgrening; ogsaa Jord
bunden kan have Indflydelse. 

Dog maa han samtidig regne med, at indre Anlæg kan 
præge den ydre Form. Bekendt er det, at Kroneformen er 
forskellig fra den ene Race til den anden, saaledes at den 
endog kan bruges som et Middel til at skelne mellem dem, 
og kyndige Iagttagere af Fyrreskoven fremhæver, at der ogsaa 
under samme ydre Kaar, hos samme Race af Træarten kan 
vise sig højst forskellige Former, af ulige teknisk Værdi. Dette 
Emne er behandlet indgaaende af KIENITZ, som gennem mange 
Aar har studeret Skovtræernes Arvelighed, og som har ledsaget 
sin Fremstilling med en Række fortrinlige Billeder1). Den be
rømte Arvelighedsforsker ERWIN BAUR siger, at man kunde »af 
en Fyrrebevoksning paa faa Hektar frembringe (herauszüchten) 
en lang Række Sorter, der var meget forskellige i Vækst, Ud-

') M. KIENITZ: Formen und Abarten der gemeinen Kiefer (Pinus silve-
stris L.); Zeitschrift f. Forst- u. Jagdwesen 1911, S. 4. — Jfr. Haandbog i 
Skovbrug, S. 119—121. 
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viklingshurtighed, Veddets Egenskaber, Naaleform osv.«1). 
Allerede 1775 advarer PETER LUNDBERG2) mod at samle Kogler 
af »Gorr-Toll og Myrr-Toll, som vokser paa sumpige og fugtige 
Steder«; og et halvt Aarhundrede senere siger HUBERT 3 ) , at 
de kraftigste Træer giver det bedste Frø, medens unge Træer 
og Dværge giver daarligt Frø, men at man dog samler de 
fleste Kogler fra saadanne Træer, fordi det er lettere at 
plukke af dem end af høje Træer. 

Hvad vi finder af daarlige Fyrreformer i Danmark — og 
de er mere Regel end Undtagelse — kan lige saa vel skyldes 
Frøet som de ydre Forhold. Naar selv i Fyrrelandet Preus
sen Skovbrugets Frøvinding er »utrolig langt tilbage«, hvor
ledes har det saa set ud med vort Valg af Fyrrefrø! En 
udførlig og alsidig Behandling af dette Emne falder uden for 
Rammerne af vor Undersøgelse. Men et Par Eksempler paa 
vrange Former bør dog omtales her, som Modsætning til vel
formede Træer og Bevoksninger i de to foregaaende Afsnit. 

Vi skylder JOHS. HELMS den første indgaaende Beskrivelse 
af »Den vejrslagne Skov« i Tisvilde Hegn langs Kattegattets 
Kyst, og Teksten, der indeholder omhyggelige Maalinger, er 
ledsaget af en Række værdifulde Billeder, som viser, hvorledes 
Bevoksningens Udseende forandres, efterhaanden som man 
gaar mod Vindsiden. »I den inderste Del af Bevoksningen 
12—1600 Alen fra Stranden ere Stammerne slanke, rette, indtil 
70 Fod høje, . . . men næsten for hvert Skridt, man bevæger 
sig mod Vest udad mod Stranden4), aftager Træernes Højde, 
og deres Form bliver ringere. Først blive Kronerne skæve, 
derefter blive ogsaa Stammerne skæve, alle hældende mod 
Land; efterhaanden ophører der at være Forskel paa Stamme 
og Krone, og Bevoksningen er omformet til et Krat, der i de 
besynderligste Former lige som vrider og bugter sig hen ad 

x) Die wissenschaftlichen Grundlagen der Pflanzenzüchtung, 1921, S. 105. 
»Schon die ganze Art der Samengewinnung war bei unsern Waldbäumen 
lange Zeit von einer unglaublichen Rückständigkeit, und von einer bewuszten 
Züchtung ist auch heute noch — leider — kaum die Rede«. 

2) Den rette Have-Dyrkning, oversat fra Svensk af H. F. P., 1775, 

S. 331. 
3) Korte handleiding (se S. 231). 
*) Kystlinien gaar omtrent i Retningen fra Sydvest til Nordøst, og den 

stærkeste Vind-Virkning formentlig omtrent fra Nordvest til Sydøst. A. O. 

17* 



f .:*-_. «„ r .• \ I * -.>-&».J3L, •.* 

Fig. 29. Vrange Skovfyr, 13 Aar, Rude Skov. Afkom fra »Den vejrslagne Skov« 
J. A. NIELSEN fot. 1922. 
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Ä 

Jorden. Til sidst er Højden ikke større, end at de 100-aarige 
Træer konkurrere med Lyngen om Herredømmet«1). 

Det viser sig dog, at ikke alle Stammerne hælder mod 
Land. Allerede for mange Aar siden har jeg forklaret dette paa 
mine Ekskursioner, saaledes 12. Juni 19082). I denne Tur del
tog Forstkandidat V. A. FOG, som derefter April 1909 har 
samlet Kogler fra »Den vejrslagne Skov« og har frembragt 
Planter af Frøet. Nogle 
findes i en Planteskole paa 
Vemmetofte Distrikt; andre 
er udplantede i Rude Skov 
Afd. 43b, Side om Side med 
Skotsk Fyr. 1911 skriver 
FOG, der velvilligst har over
ladt mig sine værdifulde Op
tegnelser, følgende: »Der 
var allerede da stor Forskel 
paa de 2 Slags Fyrrer. 
Tisvilde Fyrrerne havde 
mange Tveger, idet Ende
knoppen var forholdsvis lille, 
men to Sidegrene gaaet til 
Vejrs i Stedet. Skotsk Fyr 
var saa godt som alle nor
male«. 

Et Eftersyn i Rude Skov 
April 1922 viste vel ingen 
egentlig krybende Former af 
Tisvilde-Fyr, men dette kan 
forklares ved, at Plante
materialet er sorteret ved Udplantningen, thi medens der i 
Planteskolen var priklet c. 1100 Planter, blev der kun sat 
c. 700 ud i Skoven. Fig. 29 viser nogle abnorme Former, 
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Fig. 30. Vrange Skovfyr paa Vemmetofte, 
11—12 Aar. A. OPPERMANN fot.1922. 

') Skovfyrren i Tisvilde Hegn (Tidsskrift f. Skovvæsen, XIV B., 1902), 
S. 266. Samtidig har E. ROSTRUP (Plantepatologi, 1902, Fig. 20—23) givet 
nogle ypperlige Billeder. Senere er »Troldeskoven« beskreven af EUG. WARMING 
(Skovene, S. 206—215). 1890 har H. MORTENSEN (Tisvilde Hegn, i Festskr. 
udg. af d. bot. Foren.) givet en kort Beskrivelse og 3 Billeder. 

2) Arvelighedsforskningen i Skovbrugets Tjeneste (Tidsskrift for Skov
væsen 1909 B), S. 16. 
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som formentlig ikke skyldes ydre Kaar, men indre Egen
skaber1). — At Parcellen med Skotsk Fyr, om hvis nær
mere Oprindelse jeg intet ved, ikke er blottet for Abnormiteter, 
bemærkes blot for en Fuldstændighed. 

Paa Vemmetofte fandtes ved et Eftersyn 1. Maj 1922 kun 
et ringe Antal Planter, priklede i en Planteskole mellem Rød-
ege og trykkede af disse; et Par udgaaede vrange Fyrrer ses 
paa Fig. 30. 

Fig. 31. Bevoksning af Skovfyr, Øst for Den vejrslagne Skov, tæt Vest for 
den stenlagte Strandvej, set fra Vestsydvest. Til højre paa Billedet en Fyr 
som vokser ud mod Vinden; i Baggrunden forskellige vrange Former med 

forskellig Hældning. J. A. NIELSEN fot. 1922. 

Paa Fig. 31—32 ser man, hvorledes nogle Træer i »Den 
vejrslagne Skov« gaar ud mod Vinden, hvilket kun kan for
klares ved, at indre Anlæg driver dem, ligesom vrange Bøge2), 
til at vokse i en bestemt Retning; de kan vel paavirkes noget 
af Lyset, af Vildt, Insekter og Svampe, saavel som af Vind og 

*) De tre Planter staar omgivne af andre Fyrrer og er sete fra Syd, 
den fjerde, bag hvilken en hvid Skærm, staar i yderste Række mod Nord og 
er set fra Nordvest. 

2) A. OPPERMANN : Vrange Bøge i det nordøstlige Sjælland (Bd. II), sær
lig Fig. 21, 48, 49, 58, 102. 
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Snetryk, men de ydre Kaar kan ikke hindre dem i at følge 
deres Natur. 

En barok Form ses paa Fig. 33—34 (S. 256—57). Hvis 
dens Form skulde skyldes Vinden, maatte den gennem Aarene 
have levet i en Hvirvelvind. Fig. 35 (S. 258) er en Form, 
der slaar Krølle paa sig selv. 

Hvor mange af Planterne i den unge Saaning der har 

Fig. 32. Vrang Skovfyr i Den vejrslagne Skov, set fra Sydvest. Stammen 
hælder først fra Vinden, men gaar derefter ud mod Nordvest; en opadvoks-
ende Top, som senere er gaaet ud, ses midt paa Billedet. Yderst til venstre 

ses den levende purrede Top. J. A. NIELSEN fot. 1922. 

været vrange, hvor mange normale, ved vi ikke, men af det 
oprindelige Antal er der nu maaske kun 1 Procent tilbage, og 
man kan da let tænke sig, at Udskillelsen af de 99 pCt. har 
ført til højst forskellige Resultater. 

Ganske fremmed for de medfødte Anlægs Betydning er 
HELMS ikke. Fra en gennemgaaénde middelgod Del af samme 
Bevoksning omtaler han (S. 306) et enkelt Træ saaledes: »Dette 
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ene Individ har dog artet sig helt anderledes end de andre; 
trods en heldig Plads i en Lavning mellem to Bakker er 
det blevet til en forkrøblet Dværg. Stammen deler sig lidt 
fra Jorden i flere tykke Grene, som med mange Knæ og Bug-

Fig. 33. Krybende, Herstammet Skovfyr i Den vejrslagne Skov, set fra Syd
vest. Foran Stokken, hvis Plads viser Træets Udspring, ser man Stubben af 
en Stamme, maaske den oprindelige Hovedakse. En anden Stamme, mærket 
med c?, gaar først skraat opad, saa til venstre, ned bag om Stokken, saa 
atter opad og derefter vandret ud imod Nordøst, saa nedad bag den ranke 
Stamme til højre for Stokken og tilbage langs med Jorden mod SV; saa 
langt ud til højre, hvor den sender et kraftigt Skud skraat opad mod Sydøst 
og et mindre, s formet ud til højre. En tredje Stamme, mærket f, gaar først 
langs Jorden til højre, bag Nr. 2, slaar dernæst Krølle paa sig selv, se Fig. 34, 
gaar ned og saa atter ud til højre langs Jorden, derefter bag ud mod NØ, 
hvor den sender et kraftigt Skud opad, der ses bag ved det Skud, som Nr. 2 
sender til Vejrs. Lidt til højre for Stokken ses en anden Fyr med 2 Meter 
rank Stamme, derefter en Misdannelse og saa atter opadstræbende Vækst. 

J. A. NIELSEN fot. 1922. 

ter strække sig ud i alle Retninger. Højden er ikke stort over 
Mandshøjde, og Purrens Diameter er omtrent tre Gange saa 
stor som dens Højde. Her kan der ikke være Tale om anden 
Aarsag til den slette Form end naturlig, medfødt Tilbøjelighed«. 
Hvad HELMS her har set som noget enestaaende sjældent, er 
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efter min Opfattelse meget almindeligt og dermed af stor 
Vigtighed for det praktiske Skovbrug. I vort Blik paa 
Frederiksværk-Egnens Bøgeformer har der 1908 vist sig den 

Fig. 34. Samme Motiv som Fig. 33, men set fra Sydsydøst og paa mindre 
Afstand. J. A. NIELSEN fot. 1922. 

samme Forskel1). Det lykkedes HELMS at frembringe Planter 
af Kogler fra dette Dværgtræ, men de gik desværre tabt, da 
han i Aaret 1900 blev forflyttet. 

ROSTRUP siger, at »Skønt Vinden er en Hovedfaktor ved 
disse Misdannelser, hjælper Snetrykket ofte til at forøge dem«. 
Det synes mig dog meget tvivlsomt, om disse to klimatiske 
Faktorer tilsammen kan have frembragt Former som Plante
patologiens Fig. 20, 22 og 23, af hvilke den førstnævnte maa-
ske svarer til vor Fig. 33—34. 

WARMING siger vel, at »Stammerne beskriver ofte de for
underligste Bugter og Krumninger, nogle slaar næsten Krølle 
paa sig selv«; derefter fortsætter han imidlertid saaledes: 
»Men alt er rettet bort fra Vindsiden: Grenene strækker sig 

a) Vrange Bøge, S. 33—35, 57—62. Nu haves 12 Aar gamle Forsøg 
med Afkom fra Bevoksningerne Fig. 12, 21 o. fl. 
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ind mod Landet som Arme af et Væsen, der raaber om 
Hjælp«. Atter og atter fremhæves Vinden som Aarsag til Træ
formen. Værkets Fig. 135 taler et andet Sprog; særlig maa 
fremhæves et Træ til venstre, der er stærkere præget af indre 
Anlæg end af ydre Kaar. Det er, hvis vi maa bruge Billed
sprog, ikke et Væsen, der udstrækker Armene og raaber om 
Hjælp, men en Slagsbroder, som bruger sine Næver og Albuer til 
højre og venstre mod sagesløse Folk, der kommer paa hans Vej. 

»Den vejrslagne 
Skov« stammer ifølge 
HELMS fra 1805; Frøets 

Oprindelse er ukendt. 
Lad os antage, at Mo
dertræerne har rummet 
Anlæg til højst for
skellig Vækst: rank, 
skæv, tveget, kroget, 
purret og krybende, 
hvilke Egenskaber ikke 
behøver at have været 
synlige paa de enkelte 
Træer, men kun at følge 
med Frøet. Efterhaan-
den som Bevoksningen 
udvikler sig, vil da 
Vinden sortere Racerne, 
ligesom Skyggen kan 
sortere Bøgens For
mer1), og rent skema
tisk kan man fremstille 

Udviklingen saaledes, som den følgende Fig. 36 udviser. 

Yderst i Vindsiden, ved I, vil baade Formerne a, bt og 
b2 snart bukke under. Bedst klarer sig Formen c2 , hvis Natur 
tillader den at følge Raadet: »Bøj dig for Blæsten«. ct dukker 
sig ogsaa, men mod Vinden og lider ved det; sandsynligvis 
gaar dens Hovedakse til Grunde, paavirket af Vind og Lopho-
dermium pinastri, ligesaa de Grene, der peger mod Vinden, 
men de Skud, der gaar til den modsatte Side, kan holde Livet, 

Fig. 35. Skovfyr i den vejrslagne Skov, der 
slaar Krølle paa sig selv, set fra Nordvest. 

J. A. NIELSEN fot. 

1 Vrange Bøge, S. 232. 
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og efterhaanden som Planterne gensidig yder hverandre noget 
Læ, kan Træet følge sin Natur: at vokse ud mod den Side, 
hvorfra Vinden kommer; i den fortsatte Kamp mellem ydre 
Paavirkning og indre Anlæg er det, at Planten »i de besyn
derligste Former ligesom vrider og bugter sig hen ad Jorden«; 
undertiden slaar den bugtede Stamme saa at sige Krølle paa 
sig selv; undertiden borer den sig ned i Jorden og danner 
vistnok Rødder. 

Længere inde i Bevoksningen, ved II, vil a gaa til Grunde, 
sandsynligvis ogsaa b1. Med Tiden vil b2 faa Magten, over
skygge den svagere ct og dernæst c2 . En Form, der i Hoved
sagen er b2, men ogsaa har nogle fcj-Anlæg, vil med Tiden 
kunne vokse ud mod Vinden, som atter vil drive denne Del 

7/ / / / / / /MW/// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

i ii i n 
Fig. 36. Skematisk Fremstilling af hvorledes Vinden sorterer Træformerne. 

af Kronen over mod Læsiden, og i den fortsatte Kamp opstaar 
mærkelige siksak-formede Grene. 

Ved III vil a efterhaanden undertrykke alle sine Naboer: 
Cj og c2, bt og b2, saaledes at vi faar en smuk Bevoksning 
med ranke Stammer; hvad der findes af krogede og skæve 
Former, kan let fjernes ved Udhugningen. Kronerne vil for
trinsvis være prægede af Vindens Virkninger; sandsynligvis vil 
man dog ogsaa kunne skelne Virkningen af indre Anlæg. 

Ved fælles Virkning af ydre Kaar og indre Anlæg har vi 
nu faaet et Skovbryn af det fra mange Steder kendte Udseende: 
Bevoksningens Kontur stigende fra Vindsiden efter en buet 
Linie, der efter Omstændighederne ligner en Parabel eller en 
Hyperbel. 

Lad os se, om Iagttagelser paa andre Steder kan under
bygge denne Teori: 

1910 havde jeg Lejlighed til at iagttage de mærkelige For
mer af Lærk og Fyr ved Bonaduz i Schweiz, hvor Vorder-Rhein 
mødes med Hinter-Rhein, og gennem et Foredrag af ARNOLD 

ENGLER fik jeg kort efter i Spa Oplysning om de Forsøg, der 

Tiili/ttlllUillllMillllllWtllllllllf/// 
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er giorte med at frembringe Planter af Frø fra de vrange Fyrre
træer1). Den senere offentliggiorte Beretning2), særlig Fig. 28, 
viser tydeligt, at den slette Form nedarves paa Afkommet; 
»Ganske vist findes der blandt Bonaduz-Fyrrerne ogsaa Plan
ter af god, normal Vækstform, men det store Flertal er kro
gede og af bred, udspærret Vækst. Ofte mangler en egentlig 
Hovedakse, idet Stammen faa Centimeter over Jorden deler sig 
i lange, krumme Grene. Der mangler end ikke helt lave busk
agtige Individer . . .«. ENGLER betoner, at Modertræernes slette 
Form ikke skyldes Klima, men Jordbund, og da Formen gen
findes i Afkommet, der er opelsket under samme Forhold 
som det øvrige Forsøgsmateriale, »maa man antage, at den 
Virkning, som ydre Faktorer har øvet paa Frøtræerne, ogsaa 
holder sig hos deres Afkom«. 

Nogle Citater fra min Rejseberetning vil vise, at jeg alle
rede 1910 har søgt at forklare de abnorme Fyrreformer paa 
en anden Maade. 

»spredt mellem de forkrøblede Fyrrer forekommer Gran 
og Lærk med gode Former. Græsning spiller en stor Rolle her, 
og Bønderne mener, at Skoven breder sig paa Græssets Bekost
ning. Jo længere vi kommer mod Vest, desto bedre er For
merne og vistnok tillige Jorden. Dalens Klima er varmt og 
tørt ; . . . Luften er sædvanlig stille, og her findes ikke som 
hos os en herskende Vindretning. . . . Fyrren er vildtvoksende 
her og maa vel ogsaa passe godt til Dalens Klima«. 

»Fyrrens og Lærkens abnorme Former ved Bonaduz for
klares 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 Højde
væksten, medens de buskede Fyrrer staar sig bedst mod Krea
turernes Efterstræbelser, . . . . Mangelen paa ordnet Skovdrift 
har vel ogsaa medført, at man gennem lange Tider, ligesom i 
vore Skove, har hugget de ranke Træer bort og dermed har 
begunstiget de vrange Former.« 

J) Rejse til Zürich og Tübingen. Rejse til Relgien. (Det forstlige For
søgsvæsen Bd. II, 1911, S. 383, 384, 392). 

2) ARNOLD ENGLER: Einfluss der Proveniens des Samens auf die Eigen
schaften der forstlichen Holzgewächse; zweite Mitteilung 1913 (Mitteilungen 
d. Schweizerischen Centralanstalt f. d. forsti. Versuchswesen X), S. 322. 
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»Det er meget lærerigt at gøre Forsøg paa andre Vokse
steder med Frø fra disse abnorme Former; men lige saa vig
tigt er det at føre Frø af velformede Bevoksninger til Bona-
duz, helst fra Steder med et ikke alt for afvigende Klima«. 

Ogsaa fra andre Steder i Schweiz har ENGLER hentet Frø, 
der gav sletformede Planter. Om Afkommet fra en smuk Be
voksning i Auvergne hedder det, at »De unge franske Fyrrer 
viser hyppig umiddelbart over Jorden Stammekrumninger og 
Tilbøjelighed til bred Vækst, dog er der ogsaa Individer iblandt 
dem med smuk, normal Form«. Fra Auvergne er der vistnok 
bragt en stor Mængde Frø i Handelen, saaledes at Koglerne 
er leverede til Darmstadt. 

Om Fyrreskovene Syd for denne By fortæller følgende Ord 
i den ovennævnte Rejseberetning (S. 385): »Paa Vejen fra 
Tübingen . . . fører Banen Syd for Darmstadt gennem vidt
strakte Fyrreskove. Paa jævnt Terrain og under beskyttede 
Forhold, i regelmæssig, sluttet og forstmæssig behandlet Høj
skov findes her mærkværdig slette Former, urimelige Krum
ninger, der næppe kan skyldes ydre Paavirkning. Selv om vi 
fremtidig vistnok vil hente vort Skovfyr-Frø enten fra Vest
norge 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 stam
mer; vor Frøhandels Historie er langtfra tilstrækkelig studeret.« 

En lignende Forbavselse over de daarlige Fyrreformer ved 
Darmstadt kommer til Orde i den nedenfor S. 267 omtalte 
Beretning, som Løjtnant og Skovinspektør i Røros JOHANNES 

MÜLLER afgav 1801. Ved Hessen Darmstadt saa M. »en Mængde 
kultiverede Fyrreskove, hvor i Fortiden har været Agerjord, 
men formedelst Jordbundens slette Bonite, da den bestaar af 
en tør og rød Sand. Disse 40 til 50 Aar gamle opelskede 
Fyrreskove, vare af en frodig Vækst da Jordbunden var meget 
passende, for Fyrren, men har paa en fjerding Vej med megen 
Umage ej kunnet finde et eneste, rankt Træ fra deres 20 Aar, 
da de begyndte at blive krumede. Dog fandt man de yngre 
Træer hvor de stode sluttede af en lige Vækst. — Den hertil 
foregivende Aarsag, siden her var et mildt Klima, var alene 
Jordbunden, som synes ogsaa at være urimeligt«. Stilen er 
noget ubehjælpsom, men Meningen er tydelig nok. 

I Blykobbe Plantage paa Bornholm, mellem Rønne og 
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Hasle, indeholder den 90—95 Aar gamle Fyrreskov en Mængde 
vrange Former, der minder om Bevoksningerne ved Darm
stadt. 

Paa Odsherred Distrikt fandtes tidligere i Sonnerup Skov 
ude ved Kattegat et Stykke kratlignende Skovfyr, som man 
kun med Vanskelighed kunde trænge sig igennem. En af de 
faa Fyrrer, der er tilbage, ses paa Fig. 37. Kommissionen af 
1850 omtaler, at »den almindelige Fyr viste paa Sonnerup 
Lyng en mærkelig forkrøblet Vækst«. 

Fig. 37. Vrang Skovfyr paa Sonnerup Strand, set fra Vest. En lille udgaaet, 
rank Top ses tæt ved Stokken, som gaar paa skraa gennem et »Øje«. 
Fyrren vokser i Bugter ud mod Havet, mod Nord, noget beskyttet af en 

lille Forhøjning i Terrainet. A. OPPERMANN fot. 1922. 

Fra Tisvilde, Bonaduz, Darmstadt, Bornholm og Ods
herred vender vi hjem til den jydske Halvø. Her finder vi, tak
ket være Skovrider WELLENDORF, en mærkelig Fyrrebevoksning 
i Studsbøl Plantage, NV. for Haderslev, c. 50 Meter over Havet. 
Paa den store Hedestrækning i Oksenvad Sogn holdt man 
1792 Lejrøvelser med 20 000 Mand, og den fra vor ældste 
Skovbrugsundervisning kendte Oberst BINZER, Jægerkorpsets 
Chef, foreslog at opelske Skov ved Hjælp af militær Arbejds
kraft1). 1820 siger NIEMANN, at de anselige Anlæg af Fyr paa 

') Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte 1792 II, S. 1; jfr. 1793 I, 

S. 171. 
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Oksenvad Hede er i den samme sørgelige Tilstand som An
læggene i Midten af [Nørre-] Jylland1). I Læ af Granbælter 
findes et Stykke Fyrreskov med ganske de samme Former som 
i den vejrslagne Skov langs Kattegat; men i den aabne Be
voksning optræder krybende Former, der bugter og vrider sig 
i alle Retninger, Side om Side med Træer der vokser skraat 
opad og forgrener sig stærkt. Fig. 38 b viser en saadan Fyr, 
der gaar ud mod Vinden, medens a søger at danne en Stamme 
af nogenlunde normal Form, samtidig med at dens Grene ud-

a b 
Fig. 38. Vrange Skovfyr i Studsbøl Plantage, Haderslev Distrikt, a set fra 

Syd, b fra Sydsydvest. A. OPPERMANN fot. 1922. 

vikler sig kraftigt, uagtet den synes at have faaet en passende 
»Skyggeopdragelse« af de nærstaaende Graner. Bevoksningens 
Alder antages at være c. 65—75 Aar. 

Det forekommer' mig sandsynligt, at vi flere Gange i det 
19 de Aarhundrede har haft det Uheld at faa en betydelig 
Mængde Fyrretræ af delvis daarlig Race ind i Landet. Ske
matisk fremstillet vil Udviklingen i almindelige Saaninger af 
denne Frøsort da være følgende: 

*) Vaterländische Waldberichte I, S. 75. Jfr. nedenfor S. 269—270. 
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Hvor Planterne har haft Læ og passende Jord, som ved 
Østsiden af »Den vejrslagne Skov«, er det Typen a paa Fig. 
36, der har sejret, men hvor Jorden var mager (og maaske 
alholdig?), som i Studsbøl Plantage, har vi under gode Læ-
forhold faaet en Blanding af b1} b2, cx og c 2 ; paa det magre 
Sand i Vindsiden af »Den vejrslagne Skov« faar vi overvejende 
Formen c2 , men dog ögsaa nogle c1; og længere inde i Be
voksningen kommer hertil b2 saavel som en Del b1. 

Vi vil nu forsøge at frembringe Planter fra »Den vejr
slagne Skov«, saaledes at Koglerne er samlede fra mange Træer, 
og hvis det lykkes, bør man gøre Forsøg med at plante dem 
paa forskellige Steder, men uden at sortere dem; alle levende 
Planter bør medtages. 

VI. Nogle Sygeberetninger. 

Blandt Forstmænd vakte ROSTRUPS Undersøgelser over 
Lophodermium pinastri stor Opsigt, og særlig gælder dette om 
hans Beskrivelse af Ødelæggelserne paa Buderupholm Distrikt i 
Nordjylland, hvor en hel Bevoksning af 30aarig Skovfyr, 
6—7 ha, i Løbet af faa Aar gik til Grunde, uagtet Voksestedet, 
Teglgaardshede, laa beskyttet af den store Rold Skov1). For 
Statsskovenes Vedkommende blev det endog 1886 forbudt at 
anvende Skovfyrren i rene Bevoksninger eller som overvejende 
Træart i blandede Bevoksninger2). I den følgende Tid blev 
der kun kultiveret meget lidt Skovfyr, selv om ikke alle op
gav at dyrke Træarten i rene Bevoksninger. Omkring 1878 
udgjorde den kun 2 pCt. af Kulturerne i de egentlige Skov
egne, c. 1894 var Tallet endog gaaet ned til 1 pCt., hvorefter 
der atter har været en Opgang til 4 pCt. i 19103). 

J) Se Tidsskrift for Skovbrug, Bd. IV, 1880, S. 84; VI, 1883, S. 255; 
IX, 1887, S. 241; XII, 1891, S. 200 og en Række.Beretninger, af hvilke en 
er nævnt ovenfor S. 177. E . R O S T R U P : Plantepatologi, 1902, S. 519. — Endnu 
i 1880 ansaa ROSTRUP ikke Svampen for at have stor Betydning. 

2) En kyndig og udførlig Fremstilling af dette Forbuds Historie har 
JOHS. HELMS givet i sin ovennævnte Afhandling: Skovfyrren paa Tisvilde-
Frederiksværk Distrikt, 1902 (Tidsskrift f. Skovvæsen), S. 240—244. Se ogsaa 
Diskussionen efter det S. 278 Anm. 4 nævnte Foredrag af G. METZGER. 

s) A. OPPERMANN: Vort Skovbrug omkring Aar 1900, Dansk Skovforenings 
Tidsskrift 1919, S. 290. 
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ROSTRUP giver flere Bidrag til Sygdommens Historie og 
siger, at »det er sandsynligvis den, der allerede for over hun
drede Aar siden omtales som ødelæggende for Fyrrekulturen i 
Jylland«1); han gengiver SCHÄFFERS Sygebeskrivelse fra 1804, 
trykt 1811, (se nedenfor S. 268) og meddeler, at N. HARTZ har 
fundet Svampens Sporehuse paa Naalene af den fossile Skov
fyr i vore Tørvemoser. 

Allerede tidligere har jeg fremdraget SCHÄFFERS Meddelelse 
og den udførlige Beskrivelse af Sygdommens Optræden, som 
skyldes G. W. BRÜEL; til Forslaaelse af den historiske Udvik
ling skal her meddeles disse og nogle andre Sygeberetninger, 
ordnede efter Tidspunktet for deres Fremkomst. 

1. Da VON LANGEN havde ophørt at arbejde for »Den 
nye Indretning«, som var begyndt i 1763, fortsatte Overjæger
mester GRAM, støttet af Overførster ANDERS OLSEN og Forst
sekretær LAUROP, det store Arbejde, hvis første Ophavsmand 
han var, og han bevarede Forbindelsen med den ovennævnte 
tyske Forstmand HANS DIETRICH V. ZANTHIER, LANGENS tidligere 
Medarbejder, hos hvem han nu søgte Raad. Saaledes skriver 
GRAM 17. Juni 1773 til ZANTHIER2): 

»Die hieselbst, zeit der vor 9 Jahren introducirten neuen 
Forst-Einrichtung, teils aus Saamen und theils aus Pflanzen 
zugezogene Fichten oder Fuhren geben mir Anleitung hiezu« 
[d. v. s. til en Henvendelse i Forstsager]. 

»Diese Sorten Bäume lassen sich zwar im Anfange sehr 
gut an, so wie andere Sorten Nadelholz, aber nach Verlauf 
einiger Jahre theils von 2 Ellen und grösserer Höhe, wollen 
Sie gar nicht fort, sondern fangen an roth zu werden und 
nach und nach gänzlich auszugehen, ohne dasz ich dazu ei
nige Ursache anzugeben oder in Erfahrung zu bringen vermag. 
Der Saame davon wird, so wie aller Nadel-Holz Saame, sehr 
dikke gesäet und die davon zu verpflanzende iunge Bäume 
werden, weilen sie ohne Beschädigung der zarten Wurzeln 
nicht Stück vor Stück oder einzelnd aus einander bringen 
stehen, bei 2. 3. bis 10 Stück zusammen gepflanzet, um davon 

') Plantepatologi, S. 524. Allerede 1882 har P. E. MÜLLER fremsat den 
samme Formodning (Forelæsninger over Skovbrugs-Historie og Statistik I, 
1882, autogr., S. 42). 

2) Korrespondance med Oberforstmeister v. ZANTHIER 1769—1777 (Rigs
arkivets Registratur S. 173). 

Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 28. Juni 1922. 18 
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wenigstens einen guten Baum zu erhalten; Anfänglich scheinet 
es auch wol, dasz besonders ein davon den Vorzug zu gewin
nen suche, aber hiernächst erstirbt selbiger mannigmal zuerst 
und nachhero die übrigen ein nach dem andern. Bei einigen 
zeigen sich an den Nadeln weisse Prikken so wie bei einigen 
der Stam oder Bork weiss wird. Das enzigste was ich in 
Hinsicht deren Untergang zu errahten im Stande, ist, dass ich 
befürchte, der Mehl-Thau sey denen Fuhren am schädlichsten 
und verursache deren Absterben von Zeit zu Zeit. Weilen 
aber auch dieienige, woran sich etwas weisses nicht zeiget, 
nach und nach mit ausgehen, und zwar aller Orten, von wel
cher Art und Beschaffenheit der Grund auch seyn mag, in 
diesem Jahr selbige sogar in den Baum Schulen schon ganz 
roth befunden worden und also vermutlich auch ausgehen 
werden; So weiss ich nicht, was ich davon denken sol.« 

»In einigen Schatten habe ich bemerket, gerahten sie etwas 
besser, als ganz frei vor die Sonne.« . . . 

Allerede 9 Aar efter, at Fyrren var indført, begyndte den 
at gaa ud, og Sygdommen ses at være almindelig udbredt, 
paa al Slags Jord, i Kulturerne og nu endog i Planteskolerne. 
De hvide Prikker maa vel være Chermes Pint og man ser, at 
GRAM først tænker sig denne »Meldug« som Sygdommens egent
lige Aarsag, men siden forkaster Antagelsen. Helt moderne 
lyder det, naar han siger, at man for at skaane Rødderne 
ikke sætter Planterne enkeltvis, men i smaa Blokke, og at 
nogen Skygge gavner de unge Planter. 

1776 fandtes i Planteskolerne og Indhegningerne følgende 
Antal af de forskellige Naaletræer1): 

Rødgran 972 485 Stk. 68.8 pCt. 
Lærk 1771321)» 12.5 » 
Ædelgran 125 594 » 8.9 » 
Skovfyr 139 065 » 9.8 » 
Weymouthsfyr 20 » 0.0 » 

I a l t . . . 1414 266 Stk. 100.0 pCt. 

Vi forstaar nu, at Skovfyrren, som GRAM og LANGEN til-

'). Bidrag til det danske Skovbrugs Historie, S. 17. Tallet for Lærk 
skal vistnok være 177102. 
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lagde stor Værdi, end ikke udgør 10 pCt. af det samlede Antal 
Naaletræer. 

ZANTHIER svarer 1. Jul i 1773, at Meldug vel skader Naale-
træerne, men at den mere angriber Rødgranen (Rothtanne) og 
kun sjældent Fyr (Kiefer). 

2. Fra Maj 1800 til August 1801 foretog den norske Løjt
nant og Skovinspektør i Røros JOHANNES MÜLLER en Rejse til 
Tyskland og Danmark, saaledes at han endte Rejsen paa Sjæl
land1). Om Stenderup Distrikt siger han bl. a.: 

»Den almindelige Fyr havde hos Geheimeraaden [F. F . v. 
KROGH] ej noget Bifald til Opelskning, men jeg fandt paa dette 
Træarts Plantninger intet at udsætte i deres Vækst, da de 8aarige 
Træer havde 2V2 Tommes Tykkelse og 6 Fods Højde. Den 
for 2 Aar siden indtrufne vaade Sommer, hvor denne Træart, 
formedelst den overmaade store Væde var bleven saa saftrig, 
at samme svedede igennem Barken og satte sig deruden paa 
et hvidt Mel, som siden om Vinteren og Foraaret af Regnet 
blev bortskyllet. Ved denne Udsvedning begyndte Naalene at 
fortørres og for det meste faldt de af Træerne, hvorved de fik 
et Udseende som de vare udgaaede, men jeg bemærkede, at 
de efter udstanden Sygdom nu begyndte igen at skyde nye 
Naale, hvorved Barken ogsaa begyndte at faa sit forrige Ud
seende. Maaske denne Sygdom har givet Aarsag i at mis
kende dette Træs Opelskning, da tror jeg, at dette ej kan 
have nogen Følge i at undlade dets Formerelse for Eftertiden, 
da jeg fandt, at paa de fleste Steder var meget bekvem dertil.« 

Om Plantagerne paa Alheden siger MÜLLER: 

»Den samme Sygdom, som havde været paa Fyrretræerne 
i den Stenderupper Skov, forefandtes her af samme Beskaffen
hed; men den var her lige saa lidet Skoven til nogen Skade 
af Betydenhed, da der ikkuns vare enkelte Træer udgaaen. 
Jeg mærkede paa nogle Steder, at en Mængde Edderkopper 
der havde spundet sig i Toppen af Træerne, men jeg kunde 
ej finde noget Spor af, at disse skulle være dem skadelige.« 

»Paa et Par Steder havde de ældste Plantager lidt meget 
af Snebrud, dog var dette ubetydeligt.« 

*) Forst-Rejser i Udlandet (Rigsarkivet, Registratur S. 175). Stenderup 
Distrikt hørte til den Haderslevske Inspektion. 

18* 



268 [132] 

3. Ved Omtalen af Weymouthsfyr (»den glatbarkede Gran«) 
siger Skovrider WI INHOLT 1 ) 1802: 

»Den Sygdom*), som næst forrige Sommer har ytret sig 
ved de ældre Fyrre Gran-Planter i Stenderup Skov, og tillige 
skal have vist sig i en mindre Grad i Anlægget paa Alheden 
og det Kongl. Gods paa Falster, finder man slet ikke hos den 
glatbarkede Fyr, . . .« 

*) Denne Sygdom viser sig deri, at Stammen antager et skimlet Udseende, 
Naalene blive brune, falde af, hvorved nogle Stammer uddø rent og 
flere findes svækkede.« (WIINHOLTS Anmærkning). 

4. I Aaret 1804 skriver Forstplantage-Inspektør M. G 
SCHÄFFER om Almindelig Fyr (Pinas sylvestris) og Den Skotske 
Fyr (Pinus rubra)2): 

»Den almindelige Fyr . . . har siden en halv Snes Aar, og 
den Skotske Fyr siden en 2 eller 3 Aar, haft det Tilfælde, at 
i den spæde Alder dens Naale blive brune i Frostvejr, og der
ved for en stor Del gaa ud; hvilket Tilfælde muligt maa hid
røre fra Atmosfærens forandrede Egenskab, især da disse Fyr 
ingentid forhen have været underkastede dette Tilfælde.« 

Fra Hørsholm-Egnen omtaler Forfatteren Nattefrost paa 
Almindelig Fyr Juni 1801 og Maj 1802, men ingen Sygdom 
som den ovenfor beskrevne3). 

5. Ødelæggelserne paa Alheden og andre Steder beskrives 
9. September 1805 saaledes af G. W. BRÜEL*): 

»Disse saaledes paa en Strækning af 93 Tdr. Land enten 
ganske eller tildels udgaaede Træplanter ere de samme, som 
for 4 Aar siden bleve angrebne af den saa kaldte Schimmel-
Sygdom, som hidrørte derfra, at Planterne ved den i samme 
Foraar mangfoldig nedfaldende Regn af Luften havde indsuget 
flere Næringsdele, end de kunde afsætte, og da der ultimo 
Juni indtraf heftige Nattefroste, sprang de fine Saft-Rør, hvor
efter den endnu ikke fuldkommen genererte Saft satte sig paa 

*) CLAUS EDUARD W I I N H O L T : Forslag til Skovopelskning paa de J3'dske 

Heder, 1802, S. 23. W. blev senere Overførster paa Frijsenborg. 
2) M. G. SCHÄFFER: Afhandling om Skoves Opelskning med Hensyn til 

den danske Flaades Skibsbyggeri. Skrevet i Aaret 1804 . . . ., 1811, S. (157). 
8) SCHÄFFER: Bemærkninger over Veirliget og dets Virkning paa Træe

vegetationen ved Hirschholm i Sielland i Aarene 1800, 1801 og 1802 og 1803 
Landhuusholdningsselskabets Skrifter VII, 1804). 

*) Beskrivelsen er t rykt i min Skovbrugshistorie 1887—89, S. 67, og 
refereret af HELMS 1910 (Bd. III, S. 36). 
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den udvendige Side af Barken og viste sig, det første Aar, i 
en hvid, det andet i en sortblaa og de to sidste Aar i en sort 
Farve, hvorpaa Planterne visnede. Planterne bleve i de to 
første Aar ved at skyde frodig og i det tredje mindre. Ved 
at undersøge de Planter, som begyndte at blive syge, fandt 
jeg, at Barken hist og her var revnet, at Rødderne vare ube
skadigede, og at Marvvæksten var sund og frisk. I det andet 
Aar efterat Planterne bleve angrebne af føromtalte Sygdom, 
fik Marven en usædvanlig brun Kouleur, Barken var endnu 
mere opsprungen, og Planterne døde fra neden op. — Der 
hvor Grunden var god, som f. Eks. i Grydebjerg ved Sorø, 
paa Hanenau i Falster, kunde Planterne paa nye trække Næ-
ringsdele af Jorden, og mange af dem staa nu i frodig Vækst, 
omendskiønt Barken endnu ikke har den egentlige naturlige 
lysebrune Kouleur. Paa Brommemark, hvor Planterne havde 
samme Sygdom, og hvor Grunden var mere ringe, gik mang
foldige ud.« 

»Dette Foraar, som især har udmærket sig ved sildige 
Nattefroste og streng Luft, var meget skadeligt for disse svage 
Planter. Dette har især vist sig paa Ahlheden, hvor de Stræk
ninger, som i forrige Aar ikkun have lidt Lidet, enten tildels 
eller ganske ere udgaaede.« Ogsaa Birkene har paa forskellig 
Maade taget Skade, medens »Granplanterne have staaet sig 
bedst; man kan ikke se nogen Virkning af Vestenvinden paa 
dem, og der, hvor Fyrrene ere gaaede ud, staaer hine i frodig 
Vækst og have i Aar gjort Skud paa 3A til 1 Alens Længde. 
De af mig 1791 plantede Graner, som nu ere 10 til 11 Alen 
høie, vokse frodigen og vise, at man for Fremtiden saa meget 
som mulig maa søge at opelske samme Træe-Art.« 

6. NIEMANN omtaler 1809 Sygdommen paa Alheden i stærke 
Udtryk1): 

»Die beiden Jahren 1803 und 1804 wurden diesen Anlagen 
besonders ungünstig. Von späten scharfen Frösten hatten die 
jungen Triebe dermaszen gelitten, dasz, besonders in den Nieder
ungen, oft ganze Strecken sieben bis achtjähriger Kiefern aus
gingen; ein Uebel, das dem Zuge der Nebel und des Schnees 
im Frühjahre beizumessen ist. Die Nebel hängen schwer und 

J) Forststatistik, 1809, S. 86. 
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traurig über der Ebene. Im Herbste soll es oft vor Morgens 
zehn Uhr nicht Tag werden.« 

7. Endnu mere sørgeligt er det Billede, samme Forfatter 
1821 giver af Hedeplantagernes Tilstand1): 

»Auf den jütschen Heiden sterben die Kiefern von unten 
nach oben ab. Der Wipfel grünt oft lange, wenn schon die 
untern Zweige verwelkt und der Baum zu einem unförmlichen 
Gestrüppe gestaltet ist. Zulezt stirbt auch der Wipfel und alle 
Vegetation ist dahin. Ganze Strekken sind noch jezt mit abge
storbenem Kiefergebüsch bestanden, das höchstens der Nachsat 
einigen Schatten gewährt. Vieles ist schon weggehauen be
sonders wo es den mitgesäeten Fichten im Wege stand.« 

Det er vistnok især NIEMANNS trøstesløse Fremstillinger, 
der har ført til den urigtige Opfattelse, at alle Fyrrer paa Al
heden gik til Grunde i Løbet af kort Tid. Om Fyrrebevoks-
ningernes Skæbne og om deres Betydning for Granens Vækst 
henvises til en tidligere Redegørelse2), hvoraf man ser, at de 
undertiden udviklede sig til Stangskov. S. M. BJØRNSEN siger 
endog 1847, at han paa Hederne (vistnok Alheden) har set 
Fyr, som gav 16—18 Alens Bjælker3). Endnu i 1902 fandtes 
der en Gruppe, med Diametre mellem 16 og 36 cm og Højder 
fra 15 til 21 m, ved Stendalgaard; Alderen var c. 90 Aar. 

Mærkeligt er det, at man ved Aar 1800 synes ganske 
uvidende om den Sygdom, der optraadte paa Fyr i Nordsjæl
land 1773; SCHÄFFERS Udtalelse om, at »disse Fyr ingentid 
forhen havde været underkastede dette Tilfælde« er ganske 
særlig paafaldende, thi han var født 1746, Elev af v. LANGEN 

fra 1763 og ansat som Holzförster 1769; i sin Indstilling kalder 
Overjægermester GRAM ham »en af de bedste og tilforladeligste 
Lærlinge ved Forstvæsenet«. Men han har ganske vist ogsaa 
paa andre Punkter vist sig at være mindre nøjagtig, end man 
skulde vente, i Omtalen af denne Tid; saaledes siger han, at 
LANGEN døde 1770 og GRAM 1778, taler 1820 om LANGENSKE 

Plantager, der er 39 Aar, og lader WARNSTEDT blive ansat som 

*) Vaterländische Waldberichte I, 1, S. 75. Samme Steds omtales Syg
dommen ved Bromme, Stenderup og Oksenvad. 

2) Rødgranens Vækst paa god, midtjydsk Hedebund (Bd. I, S. 325). 
8) Amtlicher Bericht über die XI. Versammlung deutscher Land- und 

Forstwirthe zu Kiel 1847, S. 435. 
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Overforstmester 17801), hvorved man faar en urigtig Opfattelse 
af Statsskovbrugets Tilstand 1778—80. 

Det vilde føre os for vidt at gengive de talrige Beretninger 
fra Tiden omkring Midten af det 19 de Aarhundrede. Vi maa 
her i Hovedsagen nøjes med at henvise til den sparsomme 
Skovbrugslitteratur, de landøkonomiske Tidsskrifter, Amts-
beskrivelserne og Forhandlinger ved Landmandsforsamlingerne, 
herunder ogsaa den tidligere nævnte Forsamling af Landmænd 
og Forstmænd i Kiel 1847, hvor flere danske Forstmænd del
tog i Diskussionerne. Enkelte Udtalelser skal blive fremdragne 
i det følgende Afsnit. Her skal kun medtages en Beretning, 
som i flere Henseender er lærerig. 

8. I 1836 udkom et lille Skrift med Titel: Paa egen Er
faring grundet Anvüsning til Trædyrkning2), hvis Forfatter er 
Pastor S. H O F F , en af Plantningssagen fortjent Mand. Her 
hedder det om Skovfyrren: 

»Hvilke Sorter Naaletræer bør fornemmeligst dyrkes?« 
»Fyr burde vistnok indrømmes første Rang, men Phalænen 

(Phalæna Pini Linn.) huserer i vore Dage slemt i næsten alle 
nye Anlæg og tilintetgør al menneskelig Flid, uden at noget 
Middel endnu er udfundet til at standse denne Ødelæggelse. 
Dog har jeg ikke sporet en eneste Phalæne her — en Lykke, 
som Faa kunne rose sig af. — Fyrren lider ogsaa af et andet 
Onde, hvortil jeg endnu ikke har opdaget Aarsagen. Omtrent 
50 Stykker, 1 Alen lange, Fyrrer, alle staaende paa en skarp 
Plet, fik i Foraaret 1831 mange røde, visne Naale paa deres 
sydvestlige Side. De gave vel den paafølgende Sommer nye 
Naale og svage Skud, men det næste Foraar gik de alle ud. 
Deres Rødder, Stamme, og nogle Grene mod NO. vare endnu 
friske, men Toppen og alle de øvrige Grene uddøde*). Fyrren 
er heller ikke saa nøjsom, at den lader sig skarp Sandjord 
ene behage, og endelig arbejder den nu og da et helt Aar for
gæves, da en Hvirvelvind, paa den Tid det unge Skud endnu 
ikke har udviklet sine Organer fuldkomment, afbryder dette 
Skud, hvorefter Træet siden busker sig, bliver en vantreven 
Purl eller faar en skæv Dannelse og en bugtet Stamme.« 

*) »Skulde maaske Sneen, som laa noget længere i Foraaret 1831 netop paa 
denne Plet, have foraarsaget dette? Lignende Uheld skal til samme Tid, 
men 1 det meget Store, have ramt de Lindenborgske Plantager, 2 Mile 
herfra.« (HOFFS Anm.). 

') Vaterländische Waldberichte I, 1, S. 184. 
2) Skriftet findes ogsaa optaget i Tidsskrift for Landoeconomie. Bd. V. 
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H O F F stammede fra Fyn, men i 3 Aar, 1805—08, havde 
han været Præst i Finmarken, paa Skjervø NØ. for Tromsø. 
1816—53 var han Sognepræst i Vive, altsaa i den Egn hvor 
der endnu for mindre end et Sekulum siden skulde have været 
vildtvoksende Fyrretræer (S. 173). Herom taler han dog ikke; 
men det maa have forbavset ham at se Fyrren gaa ud i Dan
mark, naar den i Norge kunde vokse helt op til Børselv ved 
Porsangerfjord, lidt nordligere end Skjervø. 

Hans Formodning, at Sneen var Skyld i Fyrrens Sygdom, 
lyder vel noget usandsynlig. Efter københavnske Iagttagel
ser1) at dømme var Foraaret 1831 tilmed ikke særlig koldt, 
thi Middeltemperaturen var: Marts + 0°.3, April -f- 7°.3, 
Maj -f- 11°.0. Derimod kunde han med Grund have tænkt 
paa Nedbøren i de foregaaende Aar. Medens Normalen for 
København, efter 72 Aars Iagttagelser, er 562 mm, giver et 
Middeltal for 1828—30 699 mm, altsaa en Forskel af 137 mm 
eller 24 Procent. 

Sommeren 1826 havde været overordentlig varm og tør. 
Middeltemperaturen for de tre Maaneder Juni—August var 3°.6 
over Normalen, og Nedbøren var kun 88 mm eller det halve 
af, hvad den normalt skulde være; for hele Aaret (hvor der 
dog er nogle Mangler ved Iagttagelserne), var den kun 357 mm, 
altsaa under to Tredjedele af Normalen. Aaret gav Misvækst 
for Landbruget og Agern i Skoven. Efter 1827 fulgte nu de 
tre vaadeAar 1828—30, med Aarsnedbør 691, 701 og 705 mm, 
og en Del af 1831 var lige saa regnfuld. For de tre Sommer-
maaneder har man følgende Nedbør: 

Aar 1826 1827 1828 1829 1830 1831 Normal 
mm 88 146 286 250 262 200 176 

Efteraaret 1829 gav 251 mm eller 89 mm over Normalen. Fra 
1. Juli 1829 til 30. Juni 1830 var Nedbøren 878 mm, altsaa 
56 pCt. over Normalen; December 1829 var meget tør, kun 
7 mm Nedbør, men ogsaa meget kold, -=- 3°.9 (Normaler: 
41 mm og + 0°.5). Vintrene IS28/*» og 18s9/3o var usædvan
lig strenge: -f- 2°.4 og -f- 4°.5 (Normal: ~ 0°.2); i 1829 var 
Marts ~ 1°.0 og April -f 3°.5, d. v. s. 2°.0 og 2°.l under Nor-

*) V. WILLAUME-JANTZEN : Meteorologiske Observationer i Kjøbenhavn, 1896, 

S. II, XLII. 
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m a l e n ; for hele Aaret 1829 var Midde l t empera tu ren 5°.9 eller 

1°.5 for l av . 

Denne klimatiske Periode i Forbindelse med en Række senere 
kolde Aar ha r haft en stor Indflydelse paa vore Skove, paa Naale-
træernes Sundhed og paa Løvtræernes Frugtbæring. Ogsaa paa mange, 
andre Omraader af Livet mærkes dens Virkninger. 

Godsejeren, Etatsraad LAURITS JØRGENSEN fra Søllestedgaard har 
givet os en ypperlig Fremstilling1) af Forholdene paa Lolland, hvis 
Landbrug paa de lave, lerede Jorder led meget under Fugtigheden. 
Regnen 29. Juli 1829 satte Gaardens Mose under Vand, saa man kun 
enkelte Steder kunde se Toppen af Tørvestablerne, og denne Vand
stand holdt sig paa Mosen i over et helt Aar. Om Efteraaret var det 
ikke muligt at faa saaet Rug eller Hvede nogenlunde ordentligt, og 
der blev saa godt som ingen Stub pløjet om Efteraaret til Byg. I 1830 
gjorde en stærk Storm 4. April stor Skade paa Have og Bygninger. 
Næsten uophørligt var det Regn og Kulde; Kreaturerne maatte næsten 
overalt vade i Vand; paa Marken Vest for Kirken stod i Høstens Tid 
omtrent en halv Alen Vand, hvorfor Karlene maatte trække Strøm
perne af for at meje Byggen, som man maatte fiske op af Vandet, 
bære hen paa højere Steder og der tørre det. Paa alle lavere liggende 
Jorder kunde aldeles intet avles, og den Smule, man fik paa de højere 
Steder, maatte man køre i smaa Læs med fire Heste for. Det var 
saa koldt i Høsten, at man varmede 01 og sendte i Marken til Folkene. 
Paa Søllestedgaard fik man dog indhøstet lidt ind i November; men 
man saa endnu kort før Jul, navnlig paa Aalstrup, Byggen staa op
bunden paa Marken, og den blev i Frostvejr hjemkørt paa Slæder. 
Hvorledes saadant Korn og saadant Foder kunde tjene til Menneskers 
og Kreaturers Føde, vil man let kunne tænke sig. Paa Lolland var 
der ogsaa almindelig Hungersnød. Et godt, sundt Stykke Rugbrød, 
avlet der, fandtes ikke, og der blev tilført Øen en betydelig Del øster-
søisk Rug, som kostede 8 å 10 Rdl. pr. Td. Kammerherre REVENTLOW 
paa Pederstrup udviste stor Godgørenhed imod fattige Folk ved hele 
Aaret igennem ugentlig'at uddele en stor Del sundt Brød og nogle 
Kogeærter. Ligeledes blev der i flere Sognekommuner besørget Brød 
bagt af sund Rug og uddelt til trængende. Desuagtet grasserede Feber 
og andre Sygdomme næsten i alle Huse, og i Søllested Sogn som og 
i flere andre døde hvert tiende Menneske. For at der det følgende 
Foraar kunde blive tilsaaet, maatte Regeringen tilføre Lolland en be
tydelig Del Korn af Byg og Havre, som blev solgt paa flere Aars 
Kredit til 6 Rdl. for Byg og 37s Rdl. for Havre. Af Mangel paa Foder 
maatte man om Efteraaret sælge og slagte alle de Kreaturer, man 
kunde; men Kødet kostede næsten ingenting og man sagde: »I Aar 
kommer man til at spise Kød til Flæsk; thi Brød kan ikke skaffes«. 

*) L. JØRGENSEN: Mine Erindringer, efter hans Død udgivet som Manu
script for Slægt og Venner, 1891, S. 73—76. Selve Hovedgaarden Søllested
gaard har c. 300 ha Ager. 
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Men det Kød og Flæsk, som man havde paa de magre Kreaturer, var 
snart forbi; hen paa Foraaret havde man intet heraf, og disse Varer 
kom nu i en Pris, man aldrig havde hørt Mage til. Hollænderiet paa 
Søllestedgaard — den Gang 60 Køer — blev reduceret til 30; et meget 
smukt lille Schæferi paa 80 Stykker Moderfaar uddøde aldeles, og 
mange Heste døde. Der blev af dette Aars Høst ikke solgt mere end 
30 å 40 Tdr. Hvede og 10 å 12 Tdr. Raps; derimod blev der købt 
baade Rug, Ryg og Havre, navnlig til at saa. — 

Ikke blot paa Lolland var Dødeligheden stor. Medens Landets 
Fødselsoverskud (Levendefødte -=- Døde) paa denne Tid normalt var 
c. 10000, oversteg Dødsfaldenes Antal i 1831 Antallet af Fødsler. Alle
rede 1829 var der kun et lille Overskud: 35742 -^ 34721 = + 1021; 
1830 steg det til + 4374, men for det følgende Aar har vi 35997 -=-
36480 = -=- 483, og i 1832 er der kun et Overskud paa + 926. Fra 
1820 til 1827 var Dødeligheden 20.2 Promille; de følgende Aar er 
Tallene 23.6, 28.8, 25.3, 30.1, 26.31). 

Mange Rørn blev berøvede deres Forældre, og Rarndomshjemmet 
opløstes. Under disse Forhold kom der Fart i Rørnehjemsbevægelsen; 
Grev FREDERIK ADOLPH HOLSTEIN mødtes med ANDERS STEPHANSEN, 
og i Foraaret 1833 blev »Det Fuirendaler Institut« indviet til et Hjem 
for fattige og hjemløse Rørn2). 

H O F F beskriver nøjagtigt, hvorledes de unge Fyrreplanter 
gaar ud i Toppen og paa de Sider, som vender mod Vinden, 
medens nogle Grene i Læsiden, her Nordøst, endnu er friske. 
Hvis en normal Plante overlever Sygdommen, faar vi en af 
de skæve Former, der kendes fra Tisvilde og flere Steder 
(Stk. V). Misdannelsen er i dette Tilfælde fremkommen ved 
Paavirkning af Vinden i Forbindelse med Snyltesvampen. 

VII. Blade ar Frøhandelens Historie. 

Jo større Vægt man lægger paa Skovbrugets Valg af Frø
sort, desto stærkere føler man Savnet af Oplysninger om, hvor
fra vore ældre Bevoksninger, særlig af Naaletræerne, stammer. 
Ofte vil vi ikke kunne faa Svar paa et saadant Spørgsmaal, 
og mange vil slaa sig til Taals med, at Frøet »naturligvis« er 

a) Danmarks Statistik. Statistiske Sammendrag 1913, Tabel i. — I 
Værket Danmarks Kultur ved Aar 1900, Fig. 25, S. 56 har MICHAEL 
KOEFOED givet et anskueligt Billede af Fødsel og Dødelighed i det 19 de Aar-
hundrede. 

2) CHR. NIELSEN: Holsteinsminde 1875. L. BUDDE : Beretning om »Det 
Fuirendaler Institut« paa Holstejnsminde for Aarene 1888—90, 1891. 
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fra et eller andet Land, med hvilket de ved, at vi har haft 
Forbindelse, og da af den Race der hører hjemme i Landet. 

Sagen er dog ikke fuldt saa simpel og fortjener i mange 
Tilfælde at undersøges grundigt. Nogle Eksempler vil kunne 
vise Vanskelighederne ved en saadan Undersøgelse, kaste Lys 
over Fremgangsmaaden og give Meddelelser af Værdi for det 
praktiske Skovbrug. 

1. RÖHLS Kulturer ved Tisvilde. Der er mig intet bekendt 
om, hvorfra Frøet til de første Anlæg c. 1730 er kommet. Men 
da RÖHL 1737 tænker paa at anlægge en hel Skov »von hier 
an der Cassemoser Seite, von Eichen, Buchen, Dannen und 
Fichten«1), saa maa han ogsaa have tænkt paa, hvorfra Frøet 
skulde komme, og da hans Hjemstavn var Oldenborg, er det 
muligt, at han har faaet Naaletræfrø fra det nordvestligste 
Tyskland. 

2. Forsøg med Fyrrekultur paa Heden 1730. L. J. RODTWITT 

fortæller, at 1730 blev efter Rentekammerkollegiets Ordre sendt 
»nogle Tønder Fyrre-Kongler eller Kugler« fra Nordhorlen i 
Bergens Stift til Jylland, men han tilføjer, at de var opsam
lede under Træerne og altsaa tomme2). — Selv nedfaldne Kogler 
kan dog indeholde noget Frø, og der kan være mange andre 
Grunde til, at Forsøget blev mislykket. Interessant er det, at 
man allerede for c. 200 Aar siden har søgt at faa betydelige 
Mængder Fyrrefrø fra Norge. 

3. Forsøg med Fyrrekultur paa Heden c. 1760. Hvorfra 
GRAM har faaet Frøet til de Smaaforsøg, der omtales ovenfor 
S. 217, ved jeg ikke. Men om de samtidige Forsøg paa Heden 
siger en Indberetning 1761, at »Fyr- og Gran-Frø er og saaet, 
men deraf har alene det Fyr-Frø, som kom fra Blokbjerg, 
villet gro; det øvrige fra Norge ha r ej villet vokse«3). Man 
har altsaa prøvet baade norsk og tysk Frø. 

x) Omtales nærmere i Bd. VII, S. 31. 
2) Patriotiske Tanker angaaende Fyrre-Skov, og dens Forplanteise (Dan

marks og Norges Oeconomiske Magazin VII). Jfr. FLEISCHER: Forsøg til en 
Underviisning i det danske og norske Skov-Væsen, 1779, S. 550. Avisstedet 
er formodentlig Nordhordland, Kystegnen Nord for Bergen. 

s) R. MORTENSEN: Skovplantning paa Heden før DALGAS (Hist. Aarbøger 
f. Aarhus Stift X, 1917, S. 5). FLEISCHER omtaler ogsaa, (anf. St.) dette For
søg. Selve Indberetningen har jeg ikke funden. Er dens Forfatter HANS DE 
HOFMAN? 
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4. De LANGENSKE Plantager1). Da VON LANGEN indførte 
Fyrren i vort Skovbrug, fik han for denne Træarts Vedkom
mende vistnok det meste Frø fra Harzen, hvor Skovfyrren er 
vildtvoksende. Men allerede i Foraaret 1765 har han ogsaa 
faaet Frø af »Nordische Malm-Fuhre, woraus die Schifs Masten 
erwachsen«; han skelner i Specifikationen mellem »Pz'nus sil-
vestris« og »Nordische Malm Fure«. Man har søgt at faa Kogler 
fra Porsgrund; det omtales, at de er plukkede 8 Dage efter 
Michaelis og ikke vilde aabne sig. I Efteraaret 1765 er der 
af Nordische Malm Fuhre uddelt l8/s Pund til Ober-Ceremoni-
mester PLESSEN, Ober-Stall-Meister GR. WEDEL-FRYS og Geheime-
rath v. ROSENKRANTZ. Fra RÖMKE, formodentlig Holzförster 
CHRISTIAN RÖMCKE i Aggershus Stift2), har man faaet l1/* Tønde 
»Fuhren Saamen«. LANGEN har ogsaa sendt en Instruks til 
Norge angaaende Fremgangsmaaden ved Indsamling af Fyrre-
og andet Frø. 

10 Pund Fyrrefrø ses i Foraaret 1764 at være sendt til 
GRUTT-SCHREIBER i Byen Slesvig; samme Forstmand skriver 
om, at han har faaet Naaletræfrø, men ikke nok, til »Apen-
rader Tannenkoppel«, og om Efteraaret spørger han, om han 
kan faa mere Naaletræfrø fra Overjægermesteren, eller han 
skal forskrive det fra en Hamborger Købmand. 

4. Januar 1768 nævner den norske Leverandør JOHAN 
FREDERIK LANGELOW (Brevik eller Skien), at »de Folk som er 
i Skovene og sanker Furre-Kongler, maa snart give sig tabt«, 
da Kulden er streng. I Slutningen af Marts melder MORTEN 

KJERULF fra Porsgrund, at der er meget faa Kogler i Aar. 
SCHWABE i Rendsborg anbefaler sig som Frøhandler og sender 
bl. a. 3 Pund Fyrrefrø. 30. Maj tilraader NIELS AAAL i Pors
grund at faa den norske Fyr fra Dalene8). 

') Den efterfølgende Fremstilling bygger fortrinsvis paa to Pakker: »An
gaaende Skovfrø og Planter 1763—1767 og 1768—1774« i Rigsarkivet (Regi
stratur S. 193), samt paa Pakken »Korrespondance med Oberforstmeister v. 
ZÅNTHIER 1769—1777« (smst. S. 173). En systematisk Gennemgang af Over
jægermesterens Protokoller vilde sandsynligvis bringe yderligere Oplysninger 
om denne Periode, og noget tilsvarende gælder for den følgende Tid, hvis 
Frøsager jeg vel delvis ha r gennemgaaet, baade i 1886—88 og i 1921—22, 
men ingenlunde undersøgt fuldstændigt. 

2) KRAG: Bidrag t. d. norske Skovvæsens Historie indtil 1814, S. 38. 
3) NIELS AALL (1702—1784), stor Handelsmand, Skibsreder og Skovejer 

i Porsgrund (HAAGEN KROG STEFFENS: Slægten AALL, 1908, S. 23). 
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Foraaret 1769 kommer der fra Blankenburg, i Harzen, 
10 Pund Fyrrefrø, men dette er maaske fra andre Egne, thi 
BAUMBACH omtaler i Februar, at han har bestilt 25 Pund Fyr. 

1771 sender ZANTHIER, Oberforstmeister i Harzen, 185 
Pund Fyr. 

1770 meddeler Statholder BENZON, at det er ligegyldigt, 
om norsk Fyrrefrø samles i Østerdalen eller anden Steds; 
Januar 1771 har han afsendt 4 Pund Fyr. 

I Begyndelsen af 1772 skriver GRAM om Fyrrefrø til Pinne-
berg. I Juli faar GRAM den Meddelelse fra K. S. DEVEGGE i 
Kristiania, at en Urtegaardsmand »har paataget sig vist at for
skaffe . . 50 % Fyrre-Frø fra Østerdalen, af de der befindtlige 
største Maste-Træer«. 

1773 tilbyder studiosus philosophiæ HARALD ROSS KEMPE 

fra Brevik at skaffe Fyrrefrø. Frøet fra Kristiania viser sig 
at have taget Varme; næste Aar korresponderes atter om norsk 
Fyrrefrø. 

1774 loves der 8 å 10 Pund norsk Fyrrefrø. 
Ikke blot for GRAM og v. LANGEN var det nærliggende at 

hente Fyrrefrø fra Norge. Deres mægtige Beskytter, Grev A. G. 
MOLTKE, havde 1758 købt Kronborg Have ved Helsingør, og 
her fandtes endnu 1763 »3 store Fyrretræer«; allerede 1647 
omtales Gran i Lundehaven, og 1680 »nogle Fyr- og Gran
træer«1). Det maa vel antages, at disse Træer under CHRI
STIAN IV er komne som Planter eller Frø nordfra, enten fra 
Norge eller fra de gamle danske Provinser Øst for Øresund. 
Modsætningen mellem de store Fyrretræer, der var langt over 
hundrede Aar, og den sygnende Ungskov af samme Træart 
har med Rette vakt Opmærksomhed (S. 265). 

Ved Aar 1800 skelnede man, som ovenfor berørt, mellem 
Skotsk Fyr (Pinus rubra) og Skovfyr (Pinus sylvestris), men 
samlede vistnok oftest alle Fastlandsformerne under denne 
sidste Betegnelse. I vore Dage skelner man i Norge og Sve
rige mellem Pinus silvestris *septentrionalis og Pinus silvestris 
* lapponica, af hvilke den førstnævnte antages at være ind
vandret sydfra, medens den nordlige Form skal være ind
vandret fra Nord og Øst. Den nuværende Grænse mellem de 
to Former gaar fra Sundsvall mod Sydvest over Siljan og der-

l) LAURITS PEDERSEN: Kronborg Have, 1920, S. 54, 88, 118. 



278 [142] 

fra omtrent mod Vest1). I Norge finder vi, takket være vor 
Fører, ERLING ARCHER, gode Bevoksninger og Forsøgsprøve-
flader i Elverum Præsteskov Øst for Hamar, med en Højde 
af 16 Meter i 67 Aars Alder; Formen minder om SYL VEN 
Fig. 149 og HAGEM Fig. 11 ; Stedets Højde over Havet er 200 
—300 Meter; Temperaturen i Januar •— 9°.4, Juli 15°.l, Aaret 
2°.3. I den lune Gjeilo-Dal, c. 750 m o. H., forekommer mere 
lavstammede og bredkronede Former. Fra det nærliggende 
Lom, 800—850 m. o. H., har HAGEM spiredygtigt Frø af »fjeld-
skog i fremgang«2). 

Som det fremgaar af ovenstaaende Meddelelser, har GRAM 
og v. LANGEN hentet Frø fra Kongsberg og de sydlige Kyst
egne, men har dog samtidig fremhævet Østerdalens Fyr, som 
den der giver de største Mastetræer. Østerdalen begynder ved 
Elverum og strækker sig herfra langs Glommen og Storsjøen 
mod Nord3). Den Fyr, her vokser, er altsaa den nordlige 
lapponica-Form, til hvis vigtigste Egenskaber hører, at den 
vokser langsommere end septentrionalis. 

For 20 Aar siden, da man stillede den nordiske Fyr som 
en Modsætning til den mellemeuropæiske, har JOHS. HELMS 4 ) 

henledet Opmærksomheden paa, at »De smukke gamle Fyrrer 
i Nødebo Holt . . . hører utvivlsomt til den smalkronede Race; 
men den bredkronede findes ogsaa i Skoven i noget yngre 
Eksemplarer. (Fig. 29 og 30)«, hvorefter han tilføjer, »at det 
bliver sandsynligt, at mine smalkronede Træer ere af nordisk 
Oprindelse, . . . Større Sikkerhed kan maaske erholdes gennem 
Undersøgelser af Kogler, Frø, Naale og Bark«. 

Vi ved nu, at Formen lapponica udmærker sig ved at 
være smalkronet, ved at vokse langsomt og ved at den tynde 
Bark strækker sig forholdsvis langt ned paa Stammen. Alt 
dette passer paa de ældste Træer i Nødebo Holt, hvis vi an-

') NILS SYLVÉN: De svenska Skogsträden, I, 1916, Fig. 174 (S. 212). Karak
termærkerne er sammenstillede S. 260. Et Kort af HESSELMAN, i Tharander 
Jahrbuch 1913, S. 112, viser en 0 af lapponica Sydvest for Gefle. 

2) OSCAR HAGEM :. Furuens og Granens Frøsætning i Norge (Medd. Nr. 2 
fra Vestlandets forstlige Forsøksstation, 1917, S. 43). 

8) HANS REUSCH: Norges Geografi, II, 1917, Fig. 212 (Kortets Nordside 
nederst). YNOVAR NIELSEN: Reisehaandbog over Norge, mindre Udg., 1907, S. 91. 

4) Skovfyrren, S. 304—305. Jfr. C. METZGER: Skovfyrrens Fremtidsud
sigter i de danske Skove; Foredrag i Forstlig Discussionsforening d. 24. Febr. 
1905; med tilhørende Diskussion. 
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Fig. 39. Gammel Skovfyr i Nødebo Holt, formodentlig Pinus silvestris 
lapponica, set fra Syd. Højde 29.2 m; Diameter 69cm; Bulhøjde 17.0 Meter. 

J. A. NIELSRN fot. 1922. 
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tager, at deres Alder er c. 150 Aar; dog har Væksten været 
hurtigere, end man skulde vente. Fig. 39 viser det smukkeste 
af de gamle Træer, set fra Syd. Højden er 29.2 Meter, Tyk
kelsen 68 Centimeter. Efter Billedet at dømme skulde Kronen 
kun dække en Tredjedel af Stammen, men i Virkeligheden er 
den grenefrie Bul kun 17.0 Meter og Kroneforholdet altsaa 
0.42. Træet er mere smalkronet, end det synes her, hvor 
Kronen ses forkortet. Dette fremgaar af Fig. 40, som viser 
tre Fyrretoppe, af hvilke den, der ses længst til højre, er Træet 

Fig. 40. Smalle Kroner paa Skovfyr, Nødebo Holt, sete fra Øst. 
Længst til højre Kronen af det Træ der er afbildet paa Fig. 39. 

J. A. NIELSEN fot. 1922. 

fra Fig. 39. I Nærheden staar (Fig. 41) to yngre Skovfyr, af 
hvilke den ene har en udpræget spids Krone, medens den 
anden er mere bredkronet. Et andet af de gamle Træer, hvis 
Krone er noget paavirket af Nordvestvinden, ses paa Fig. 42. 

I alt findes der 20 gamle Træer paa dette Sted. Middel
diameteren er 56.4 cm, Middelhøjden 26.8 m, Bulhøjden 14.8 
Meter. Det tykkeste Træ har Maalene: 69.6, 29.6, 11.8; det 
højeste Træ: 65.2, 29.8, 17.2. De mindste Maal er: 42.5, 
24.8 og 11.8. 

Med disse Iagttagelser som Udgangspunkt vil vi undersøge 
Nødebo Holts Historie. Paa Kortet over Friderichsborg Beridt, 
tegnet af C. D. LUPLAU C. 1765, findes her en noget større 
Skovstrækning, der hører til Skovdistriktets 3dje Hoveddel og 

Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 1. Juli 1922. i q 
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omfatter følgende Dele: 1—4, 27—30, 53—56 og 79—82; nogle 
af Delene er usædvanlig smaa1). I Protokollen over 1 ste Hoved
del kaldes Skoven Nødeboeholm, og om denne og nogle andre 
smaa Vange hedder det, at »Derudi fældes og afdrives . . . 

vekselvis efter ethvert Styk
kes Størrelse saaledes, at 
de interesserede Undersaatter 
ikke alt for meget af deres 
fælles Græsgang derved vor
der frataget, førend de først 
indhegnede Dele, med Græs 
og Løv forbedret, og efter 
Befindende igen til alminde
lig fælles Græsgang kunde 
vorde udlagt«. Protokollen 
over 3dje Hoveddel inde
holder kun ufuldstændige 
Oplysninger om de udførte 
Kulturer, men hvad her 
mangler, findes hos Kom
missionen af 8. August 1776, 
hvor Skoven kaldes Nødebo
holt2). 

ls te og 2 den Del er 
plantet 1765, med Birk, 
Ahorn, Gran, Eg, Bøg og 
Fyr »som befindes i ringe 
Vækst«. 3dje og 4de Del 
er plantet 1768 »med lige 
Træsorter og af samme Be
skaffenhed«. Siden er i 
denne Hoveddel plantet eller 
saaet i følgende Dele: 5—7 
og 9—14, som alle ligger 
uden for Nødebo Holt. AN

DERS OLSEN giver Oplysning om de Træer, der »findes i god 

g& 
Fig. 41. Yngre Skovfyr i Nødebo Holt, 
sete fra Syd. Højde 19 Meter. Be-

. mærk Forskellen i Kroneform under 
samme ydre Forhold. J. A. NIELSEN 

fot. 1922. 

') En formindsket Gengivelse af Kortet findes i CH. LÜTKEN: Den 
Langenske Forstordning, 1899. 

s) Rigsarkivets Registratur S. 186, 175. Det er Protokollerne i lille 
Folio, der er benyttede. 
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Fig. 42. Gammel Skovfyr i Nødebo Holt, formodentlig Pinus silvestris *lappo-
nica, set fra Vest. Højde 24.8 m; Diameter 63.4 cm; Bulhøjde 15 Meter. 

Udsigt over Esrom Sø til Fredensborg Slotspark. J. A. NIELSEN fot. 1922. 
19* 
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Vækst«, hvor vi dog vil nøjes med en Specifikation af 
Naaletræerne: 1ste og 2den Del, tilsammen 25V» Morgen1), 
indeholder 100 Lærk, 20000 Rødgran og 10000 Fyr, i alt 30100 
Naaletræer eller c. 1200 pr. Morgen, medens der i 3dje og 4de 
Del, tilsammen 7Vio Morgen, findes 3000 Rødgran og 3000 Fyr, 
d. v. s. i alt 6000 Naaletræer eller c. 850 pr. Morgen. Plantør 
BAGGE og Förster STEINHAUSEN meddeler, at Kulturmaaden 
begge Steder er Plantning, og at der henstaar en Del »Ly og 
Frø Træer« paa Arealerne, nemlig i 1ste og 2den Del 163 Ege 
og 196 Bøge, i 3dje og 4de Del 41 Ege og 53 Bøge; desuden 
staar der paa de sidstnævnte Arealer uden for Indhegningen 
15 Ege og 133 Bøge. 

I Rigsarkivet findes et Kort over Nøddeboe-Indhegning, op-
maalt 1793 og kopieret af C. D. LUPLAU, hvis Grænser svarer 
til de nuværende. Her ser man to Plantager: en større mod 
Øst og en mindre mod Syd. Arealerne er omtrent 17 og 4 
Tdr. Land (9.4 og 2.2 ha). En Sammenligning med det ældre 
Kort viser, at man mellem 1776 og 1793, formodentlig ved 
Udskiftningen, har ændret Skovens Grænser betydeligt. 

Den store Plantage 1793 svarer omtrent til 1ste og 2den 
Del. Dog er et Stykke maaske gaaet tabt. Den nordlige Grænse 
for 1—2 følger vistnok til en Jordvold, som endnu er synlig, 
og den lille Tværvej, som 1793 gaar mod Syd, og som endnu 
forefindes, ligger i Grænsen mellem 1 og 2. Arealet er gaaet 
ned fra 10.3 til 9.4 ha. Ude i Fiskermosen har man maaske 
sat nogle af de unge Planter fra Delene 1—4, som er kommet 
til at staa uden for det nye Skovhegn; af gamle Skovfyr findes 
paa dette Sted endnu nogle Stykker; en gammel Stub fra en 
Vindfælde af Lærk findes Nord for Volden. Paa HEMPELS 

Kort fra 1856 er Plantage-Arealet overvejende Naaletræ. 
Den lille Plantage paa Kortet fra 1793 er vel Resterne 

fra Plantningen paa den sydlige Side af 3dje og 4 de Del, hvis 
Areal er svundet ind fra 2.9 til 2.2 ha. Af Naaletræerne i 
dette Anlæg findes ingen Rester paa Kortet fra 1856. 

I Aaret 1806/o7 har G. W. BRÜEL takseret Plantagerne2), 

*) 1 Morgen var 10240 Kvadratalen, altsaa c. 0.41 ha. 
2) Om denne Taksation, der blev afbrudt ved Krigen 1807—14, se Skov

brugshistorie S. 50, 326; A. NIEMANN: Forststatistik S. 28—34. Et Eksemplar 
af Tabellerne (Registratur S. 187, »1792—1804. Diverse Tabeller etc.«) findes 
i Landbohøjskolens Skovbrugssamling B. 
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der her kaldes »Hyrdeholte og Kirkholte Plantager udi Nødeboe 
Holt«. Tabellen viser, at der da fandtes i Nødebo Holt 426 
Hvidgran, o: Ædelgran (Weisstanne, Abiespectinata); 5085 Rød
gran; 1429 Fyr; 142 Lærk; i alt 7082 Naaletræer, foruden 
2204 Løvtræer. Fordelingen i de forskellige Størrelseklasser 
er følgende: 

10—12 Alen lange. Hvidgran Rødgran Fyr Lærke 
2—4 Tm. Diam 39 
4—6 » » 5 
6—8 » » 5 

12—14 Alen lange. 
2 - 4 Tm. Diam 13 
4—6 » » , 19 
6—8 » » 2 

14—16 Alen lange. 
2—4 Tm. Diam 58 
4—6 » » 43 
6—8 » » 9 
8—10 » » — 

10—12 » » . . 

16—18 Alen lange. 
2—4 Tm. Diam 19 
4—6 » » 17 
6—8 » » 20 
8—10 » » 6 

10—12 » » 10 

18—20 Alen lange. 
4—6 Tm. Diam 64 
6—8 » » 21 
8—10 » » 1 

10—12 » » — 

20—24 Alen lange. 
4—6 Tm. Diam 25 
6—8 » » 34 
8—10 » » 3 

10—12 » » — 
12—15 » » — 

13 
6 
2 

52 
74 
3 

15 
112 
51 
21 

86 
102 
94 
21 

968 
243 
58 
14 

453 
364 
400 
128 
17 

— 
— 

1 
3 
— 

4 
2 
2 

1 

14 
10 
4 
— 

87 
25 
6 
— 

87 
158 
36 
8 
. 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 

— 
1 

z 
6 
—• 
1 
— 

5 
7 
4 
7 
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79 
244 
284 
182 
73 
3 

7 
29 
30 
27 
16 
7 

1 
35 
24 
23 
2 
1 

— 
6 
15 
2 
2 

24—28 Alen lange. Hvidgran Rødgran Fyr Lærke 
4—6 Tm. Diam — 237 
6—8 > » 7 434 
8—10 » » 3 504 

10—12 » » 1 414 
12—15 » » — 140 
15—18 » » — 7 

28—32 Alen lange. 
4—6 Tm. Diam — — 
6—8 >- » — 19 
8—10 » » 1 18 

10—12 » » 1 9 
12—15 » » — 6 
15—18 » » — 

Man ser, at Fyr og Lærk gennerngaaende er højere end 
Rødgran og Ædelgran. Naaletræerne rager ofte op over Løv
træerne, thi man har i Højdeklasserne: 

Klasse 10 12 14 16 18 20 24 28 32 Al. 
Naaletræ 70 167 318 404 1494 1736 2698 101 St. 
Løvtræ 145 406 435 570 382 163 101 2 

Senere har G. SARAUW i 1816 maalt Plantagerne og offentlig
gjort Tallene for Naaletræ (S. 288). Han sætter det samlede Areal 
til c. 20 Tdr. Land, altsaa omtrent som LUPLAU, men skelner 
mellem 3 Stykker: A, B og C, saaledes at Alderen paa de to 
første er sat til 40 Aar, medens den for C kun er 39 Aar. Her 
er Træerne gennerngaaende noget mindre end i A og B; jeg 
formoder da, at disse Stykker svarer til den store Plantage 
i 1793 og C til den lille Plantage. Stamtallene er i de tre 
Parceller: A 1355; B 2187; C 283; hvis der har staaet 3542 
Naaletræer paa 17 Tdr. Ld. og kun 283 paa 4 Tdr. Ld., er 
det et Udtryk for, at Løvtræerne i 3dje og 4 de Del efterhaanden 
faar Magten. »Jordbunden er sandet, og kun af og til findes 
Ler i Underlaget, skønt Plantagens tidligere Bevoksning til Dels 
har været Eg, af hvilken Træart der endnu findes Levninger 
deri. Naaletræet staar i denne Plantage mere i Slutning, end 
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i de fleste andre. . . . Udhugningen af det undertrykkede 
var her sket temmelig sildig«1). 

15—20 Alen lange. Hvidgran Gran Fyr Lærk 
6—8 Tm. Diam 28 407 68 3 
8—10 » » 3 169 21 3 

10—12 » » 1 53 30 10 
12—14 » » — 16 2 5 
14—16 » » — 3 1 3 

20—25 Alen lange. 
6—8 Tm. Diam 22 468 96 13 
8—10 » » 21 360 99 6 

10—12 » » 3 197 70 1 
12—14 » » — 57 36 1 
14—16 » » — 18 11 2 

25—30 Alen lange og derover, 
det sidste dog kun sjælden, 
og 35 som største Højde. 
6—8 Tm. Diam 5 206 74 8 
8—10 » » 9 292 100 16 

10—12 » » 7 269 117 23 
12—14 » » 4 161 68 13 
14—16 » » 4 54 10 2 
16—18 » » — 41 6 5 
18—20 » » — 13 2 2 
20—22 » » — — — 1 

I sin Driftsplan for Skovdistriktet 18282) nævner G. SARAUW 

»Plantagen i Nødeboholt, Naaleskovens Areal omtrent 15 Tdr. 
Ld.« og følgende Tal fra Taksationen: »Store Bjælker og Bræde-
træer 1184 Stk. Smaa Bjælker 980 Stk. Spær 1306 Stk. 
Stængetræer 781 Stk.« Efter Omtalen af Stormen 11. Marts 
1822 og Orkanen 20. December 1824, der gjorde stor Skade 
paa de LANGENSKE Plantager, siger han om Nødebo Holt: 
»Denne Plantage har lidt mindst af Stormen, og vil maaske 

*) G. SARAUW: Om Skovvegetation og Væxtforhold under de nordlige 
Breddegrader, i Sammenligning med Tydskland (Blandinger fra Sorøe, udg. 
af I. H. BREDSDORFF og C. HAUCH, 8 de Hefte, 1836, S. 75 og Tabel 1). 

2) Skovreguleringens Arkiv. Jfr. Skovbrugshistorie S. 148, 219, og Tids
skrift for Skovvæsen 1895 A, Side 201, 
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kunne udholde længst. Der foretages derfor i det første Aar-
tiende kun de aldeles nødvendige Skovninger derudi«. 

5. Ikke blot GRAM og v. LANGEN søger at faa Fyrrefrø 
fra Norge: Ogsaa Marinen, hvis Chef var Grev DANNESKIOLD 

LAURVIGEN, korresponderer 1768 med NIELS AALL, der mener, 

at Fyr fra Dalene er mest tjenlig, om Levering af Fyrrefrø1). 
Her er altsaa formodentlig Tale om Fyr fra Landskabet Dalene 
i det sydlige Norge. Fra den østligere Egn ved Skien frem
hæver 1852 en dansk-norsk Forstmand LØVENSKJOLD, hvis 
Slægt havde staaet i Forbindelse med NIELS AALL, den ypper
lige Kvalitet af Malmfuruen, Fjældfyrren, i Modsætning til Lav
landets hurtigt voksende Tellefyr2). I vor nyere danske Litte
ratur har J. P. F. BANG og H. BOJESEN beskrevet den vest
norske Fyr3). 

6. Fra anden Side holdt man lige saa bestemt paa Øster
dalens Fyr som den ypperste. HANS DIETRICH VON ZANTHIER 

(1717—78), v. LANGENS Elev og Medarbejder, skriver i 1770 
og følgende Aar gentagne Gange til GRAM og LAUROP om norsk 
Fyrrefrø, og han siger »Ich halte die Nordische Kiefer, und 
besonders die, so sehr hoch wachset vor eine ganz andere Art 
als die hiesige«; herom har han haft megen Strid med tyske 
Forstmænd, hvilket han fremstiller udførligt i en Skrivelse af 
21. Juni 1772. Han fremhæver her, at man ikke blot bør se 
paa Blade eller Naale, naar man vil afgøre, om to Former 
hører til samme Art, men ogsaa tage Hensyn til »Veddets 
Godhed og indre Bestanddele«. Selv har han engang ment, 
at den tyske Kiefer var samme Art som den norske Fyr ; han 
forskrev derfor Fyrrefrø »aus denen in Sachsen*) befindlichen 
Heiden, worin lauter dergleichen Bäume stehen«, og saaede 
det i Harzen, men Planterne kunde ikke taale det strenge 
Klima, blev beskadigede af »Glateiss, und ging zuletzt gar aus«. 
Med Henvisning til CRAMER6) sammenligner han den norske 

') Grev C. C. D. L. var tillige Godsejer i Norge. 
2) Beretning om den fjerde danske Landmands-Forsamling 1852, S. 187. 
8) H. BOJESEN: Fra en Rejse i Vestnorge. J. P. F. BANG: Fra en Rejse 

i det sydvestlige Norge i Sommeren 1909 (Tidsskrift for Skovvæsen 1909 B, 
S. 25; 1910 A, S. 81). Sidstnævnte Forf. gengiver to Billeder fra Voss. 

*) Sammenhængen gør det sandsynligt, at her menes Nedersachsen, 
hvortil hørte Hannover m. m. 

5) J. A. CRAMER: Anleitung zum Forst-Wesen . . . , 1766, S. 43. 
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Fyr, der vokser paa Fjæld og sumpet Bund, giver de største 
Master, er overordentlig stærk, kan taale baade Kulde og Sne, 
med Fyrren paa de nordtyske Heder, som trives bedst paa 
det magre Sand, er skør og derfor mere et Brændetræ end 
Gavntræ, kun opnaar en Højde af 80 Fod og daarligt taaler 
Klimaet paa Brocken. »Erinerte ich mich aber derer in Nor
wegen und Schweden auf den höchsten Bergen in das kälteste 
Klima, und in feuchter schwarzer mit Lehm mehrten Erde 
wachsenden Fyr, die zu einer gröszeren Höhe als die Gran 
gelanget; betrachte ich ihre vorzügl. Güte von jener in Absicht 
der Masten und des Bauholzes. So konte ich nicht anders 
schlieszen, als, es muszte hierunter ein Unterschied seyn,«. 
Han bad derfor GRAM om at faa Frø fra Norge. »Ich be
schrieb der Ort, nehmlich Österthal, und dasz er von Mast
bäumen genommen werden mögte.« Han fik da ogsaa Frø 
baade 1771 og nu i Juni 1772. Det blev til Dels saaet straks, 
»und O! wie war meine Vergnügung grosz, als ich meine Ver-
muthung bestätiget sähe«. 

»Meiner Meinung nach, gehöret sie unter die pinus rubra, 
welche MÜLLER 1) als eine eigene Art angiebet, und die schot
tische Kiefer nennet. Herr DU ROY läszet sie2) zwar nur für 
eine Abart passieren, allein die Abart ist wegen der inerlichen 
Uebereinstimmung und Beschaffenheit so stark, dasz man sie 
allerdings für eine besondere Art halten musz. Ich besitze in 
meiner kleinen plantage wiewohl noch jung, verschiedene Art 
Kiefern. Noch musz ich aber sagen, dasz [ich] die Nordische 
und Schottische allen anderen vorziehe. Sie wachst auf feuchten 
Boden,« og ligner pinus maritima, men endnu mere den tre-
naalede amerikanske Sump-Fyr, pinus palustris[\], hvis Naale 
dog er længere8). 

I September 1772 berømmer han sine »Österthaler Föhren« 
og ønsker mere Frø ; allerede 1770 har han nævnt, at han 
hellere vil have Frøet fra Østerdalen end fra Gudbrandsdalen. 

1772 udgav ZANTHIER en Forst-Kalender, hvortil findes 

*) Formodentlig P H . MILLER, Forfatter af The gardener's and botanist 's 
dictionary; en tysk Oversættelse efter Originalens 8 de Udgave, Allgemeines 
Gärtner-Lexicon, udkom 1769—76. 

2) J. P H . DU R O I : Die Harbkesche wilde Baumzucht . . II, 1772, S. 19. »Sie« 
maa være skotsk Fyr, ikke den nordiske Form. 

s) Denne Art har meget lange Naale. A. O. 
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Manuskript i samme Pakke. Dette Arbejde udkom 1778 paa 
ny1), og her gengives flere af de Udtalelser om Skovfyrren, 
som er meddelte ovenfor. Den systematiske Inddeling er føl
gende: 

»A. Die zweyblättrigen Kiefern.« 
»1) Die gemeine Kiefer oder der Kienbaum (Pinus syl

vestris L). wohin gehört.« 
»Die Mastkiefer oder Föhre. Weil diese von keinen an

dern Schriftsteller besonders mit einem Nahmen belegt worden, 
so wollen wir ihr doch um der Deutlichkeit willen den Nahmen 
Föhre geben und sie als eine Abart betrachten.« 

»2) Die Schottische Kiefer. (Pinus rubra Mill.)« 
»3) Der Krummholzbaüm. (Pinus montana L.)<s. 
»4) Die Jersey Kiefer. (Pinus Virginiana)«.. 
Efter at have omtalt den store Forskel paa de to Slags 

Pinus silvestris siger han, at det er nødvendigt at give dem 
særlige Navne; den tyske Fyr er vel et værdifuldt Træ, men 
»den Nordiske Fyr overgaar den dog langt, næsten til alle 
Anvendelser, men særlig til Master, Dragere og Bjælker«. 

Vi maa antage, at ZANTHIER for 150 Aar siden har kunnet 
se Forskel paa den mellemeuropæiske og den højnordiske Fyr2); 
han har fra sin tidligere fleraarige Virksomhed i Norge kendt 
Pinus silvestris *lapponica; han har indført den til Harzen, 
og vi maa vente her, ligesom i Nødebo Holt, at kunne finde 
enkelte gamle Træer saavel som deres Afkom, maaske ogsaa 
Krydsninger mellem forskellige Fyrreformer. 

Blandt sine samtidige Landsmænd3) mødte ZANTHIER Mod
stand, naar han fremhævede den Nordiske Fyr som noget 
særlig udmærket. Men 40 Aar senere har en anden frem
ragende Forstmand, der kendte baade Tyskland og Norge, givet 
ham Ret. Det er G. SARAUW i det ovenfor citerede Skrift fra 
1836. Den kyndige Forfatter siger*): »Ingen Steds har jeg 

1) HANS DIETRICH VON ZANTHIER: Sammlungen vermischter Abhandlungen, 

das theoretische und practische Forstwesen betreffend, 1778, I, Kap. 13. 
2) Dog tænker han sig ogsaa, at den høje og teknisk værdifulde Form 

findes anden Steds, saaledes i Chursachsen, hvor man if. DU R O I har Træer, 
som giver 8 Savklodse, hver paa 16 Fod (vistnok omtrent dansk Maal). 

3) Se ogsaa ESAIAS FLEISCHER, anf. St. S. 208. PETER LUNDBERG: Den 

rette Have-Dyrkning, overs. 1775, S. 331. 
*) Blandinger fra Sorøe, 1836, S. 56—144 (Citatet fra S. 119 og 122, jfr. 

S. 115 Anm.) 
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truffet Fyrren af en Alder, en Førlighed og en Fortrinlighed 
med Hensyn til Træet, som i Norges Fjælde. Mange herlige 
Stammer af dette Træ forekommer hos os i Træhandelen under 
Navn af pommerske Bjælker, og dette nordtydske Træs For
trinlighed paaskønne vi ; men Fjeldfyrren i den højere Norden 
staar foran samme«. . . . Paa to Stammer fra Fjældene mellem 
Trondhjem og Røros talte han tydeligt 270 Aarringe, og der
udenfor fandtes et Lag af rigeligt 2 Tommers Tykkelse, som 
vistnok indeholdt betydelig mere end 100 Aarringe. »Sam
menholdt med det Udseende, saa mange lignende Stammer 
havde, som jeg traf kæmpestærkt knejsende i de Fjælde, som 
hørte til Røraas Circonference . . . tror jeg mig berettiget til at 
antage Muligheden af en Livsvarighed, som naar imod et halvt 
Aartusinde.« 

»Ogsaa i enkelt Stand . . . — der hvor Skoven begyndte 
at forsvinde — opvokste det unge isolerte Træ langt rankere 
end hos os, naar Fyrren staar ene.« 

»Endnu mere paafaldende var det, paa flere Steder om
kring Røraas at træffe paa store fuldkommen sunde og friske 
Fyrtræer paa Fjældenes her ofte vidtstrakte og dybtstaaende 
Tørvesletter,« . . .•t). 

GEORG FRIEDRICH ERNST SARAUW (1779—1846), født MEYER, var 
Hannoveraner, studerede i sit Hjemland, i Kiel og hos COTTA i Zill-
bach; kom 1802 til Danmark, var Skovrider først paa Petersgaard, 
siden i mange Aar paa Frederiksborg Distrikt og 1832—46 Forstinspek
tør ved Sorø Akademi; 1834—46 Formand i Landhusholdningsselska
bets 2den Agerdyrkningskommission; 1812 Medlem af en Kommission 
angaaende Røros Kobberværk m. m. I 1813 ses han at have berejst 
en meget stor Del af Norge. 

1823 sendte SARAÜW efter Opfordring af NIEMANN en Afhandling 
om de norske Skove, bestemt til at trykkes i Vaterländische Wald
berichte, men dette Tidsskrift ophørte at udkomme, og Manuskriptets 
senere Skæbne er mig ubekendt. 

»For nogle Aar siden [altsaa vel c. 1830] ønskede en sydeuropæisk 
Videnskabsmand Efterretninger om Danmarks Skovvegetation og Træ
planternes Vækstforhold under de nordlige Breddegrader«; en nord-

J) SARAUW bemærker her (S. 123), at »det ogsaa her i Danmark, naar 
Fyrtræer staa i Nærheden af Moser, ikke er sjældent, at de forplante sig til 
samme«. Som Eksempler nævner han Nødebo Holt, og desuden Kræmmer
mosen i Lystrup Skov hvor Opvæksten viste sig 1816 og 17 og »stode der 
indtil 1828, dengang allerede temmelig frem voksne; men de paafølgende vaade 
Somre dræbte dem«. 
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europæisk Videnskabsmand anmodede da SARAUW om Oplysninger, 
og disse har dannet Grundlaget for den Afhandling, der 1836 blev 
offentliggjort i Tidsskriftet Blandinger fra Sorøe. Navnet paa den 
nordeuropæiske Videnskabsmand nævnes ikke; man kan maaske gætte 
paa JOAKIM FREDERIK SCHOUW, som 1829—30 for anden Gang havde 
gæstet Italien, hvor to af hans Svogre var bosiddende, og som alle
rede 1812 havde studeret Norges Plantevækst. Gennem Land
husholdningsselskabet har SARAUW vel været i Forbindelse med J. Vv\ 
HORNEMANN, som omtalte hans Beskrivelse af Frederiksborg Amt 
særdeles velvilligt1), og som kan have ført ham sammen med SCHOUW. 

De sidste Ord i den værdifulde Afhandling er en begejstret Hyl
dest til Norges Skønhed; de maa have glædet Tidsskriftets Udgivere 
og særlig HAUCH, der trofast bevarede Barndomsminderne om det 
skønne Hardanger. 

Som Tillæg følger en Bække værdifulde Tabeller over LANGENSKE 
Plantager, af hvilke en er gengivet ovenfor S. 288. 

7. Ogsaa uden for Skovene kan vi finde gamle Fyrre
træer, der sandsynligvis stammer fra Norge. 

Paa Nygaard, Nordøst for Haderslev, staar langs Sydvest
siden af den smukke Have en Række anselige Skovfyr, der 
synes næsten upaavirkede af Vinden, skønt Stedet ligger c. 40 
Meter over Havet. Stammerne er ualmindelig ranke, ypperlige 
Tømmerstokke (Fig. 43); det tykkeste Træ, maalt med Klup, 
er 69 Centimeter. Nygaard har 1787—1802 tilhørt den bekendte 
Haveinspektør G. F. SCHMIDT, som solgte den til F . F. v. KROGH. 

Haven, der indeholder mange store og smukke Træer, er vel til 
Dels Rester af SCHMIDTS Planteskoler2). Allerede 1793 ser man 
de to Mænd arbejde sammen, og SCHMIDT falbyder »Fyrr, 
den Norske og bedste til Skovplantning her i vore Egne«3). 
Fyrretræernes Udseende tyder paa, at de er af nordisk Oprin
delse, og det er vel sandsynligt, at KROGH, skuffet over Fyrrens 
Hensygnen i Sønderjylland (S. 180, 267), har hentet Frø fra sit 
Fødeland, maaske endog fra sin Hjemstavn, Trøndelagen. 

Ved den fynske Herregaard Bramstrup, Syd for Odense, 
findes Resier af en lignende Række Fyrretræer, som Skovrider 
MØRK-HANSEN har omtalt for mig. Ogsaa disse Træer har, hvad 

J) Maanedsskrift for Litteratur Bd. VI, 1831, S. 446. 
2) Dansk biografisk Lexikon XV, S. 211; ERSLEV: Fort. Lexikon. Skovrider 

WELLENDORF har gjort mig opmærksom paa, at her endnu findes smukke 
gamle Fyrretræer. 

- 3) C. F. SCHMIDT: Forslag til nogle Forbedringer i Hauge- og Træefrugt-
dyrkningen, 1793, S. XV, S. 114. 
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Kroneformen angaar, et nordisk Præg (Fig. 44), og Stamme-
formen er gennemgaaende god. Det tykkeste Træ maaler 219 
cm i Omfang, altsaa ganske som paa Nygaard. Da F . F . v. 
KROGH havde sin Broder boende paa Løjtved og Kroghenlund 

Fig. 43. Gamle Skovfyr paa Nygaard ved Haderslev, sete fra Nordøst. 
A. OPPERMANN fot. 1922. 

(S. 238), kunde det vel tænkes, at Træerne stammede fra ham. 
Men der er dog ogsaa anden Forbindelse mellem Bramstrup og 
Norge. Fra c. 1720 til 1756 tilhørte Godset en Officer, JOHAN 
FREDERIK BROCKENHUUS (f. 1682), som var Søn af den norske 
Officer og Godsejer HANS BROCKENHUUS-LØVENHJELM, og som 
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vistnok fra 1730 boede paa Godset eller i dets Nærhed, dog 
med en Afbrydelse fra 1742, da han blev Kommandant paa 
Kronborg1), til 1748 da han tog sin Afsked; 1725—30 havde 
han Bopæl i Kristiania. Den næste Ejer var Sønnen Kammer-

Fig. 44. Gamle Skovfyr paa Bramstrup ved Odense, sete fra Øst; 
det ene Træ har engang mistet Toppen. 

A. OPPERMANN fot. 1922. 

herre og Oberstløjtnant CASPAR CHRISTOPHER BROCKENHUUS, der 
døde barnløs 1762, og hvis Enke, VIBEKE JUEL, 1770 ægtede 
Officeren HANS ADOLPH AHLEFELDT 2) . Paa Bramstrup findes 

') Om store Fyrretræer i Kronborg Have se S. 277. 
2) Biografisk Lexikon. TRAP: Danmark. 



296 [160] 

endnu smukke gamle Alleer, og de store Fyrretræer staar inden 
for den østlige Borggrav, langs en Allé af klippede Linde. Disse 
Anlæg maa antages at være meget gamle, thi 1843 hedder det 
om Bramstrup, at »der endnu findes Spor af den gamle fran
ske Haveziir«*), medens det siges om Dallund og Margaard, 
at de »have Haver i gammel fransk Stil«, om Harritslevgaard 
at dens »Have bærer endnu Præget af den gamle ærværdige 
Smag, som tilhører Gaardens ældgamle Hovedbygning« [opført 
1606], og om Rugaard at »Denne Gaards Have . . . er af den 
nuværende Ejer [o: 1781 eller senere] anlagt i gammel fransk 
Stil«. Det sandsynligste er da, at Bramstrup Have er anlagt 
før 1756. Fyrretræerne er vistnok plantede efter Lindealleen, 
men Aldersforskellen kan ikke være meget stor, thi ellers havde 
Lindene overskygget Fyrreplanterne. Det vilde passe godt, at 
Alleen var plantet mellem 1748 og 1756, og Fyrreplanterne 
frembragte mellem 1756 og 1762. Hvis dette er Tilfældet, er 
Træerne ældre, end hvad vi har i Nordsjælland fra v. LANGENS 

Tid, og næsten lige saa gamle som de ældste Fyrretræer paa 
Gram. En Aldersbestemmelse bør foretages, naar der bliver 
fældet et Træ, som nu sygner hen og rimeligvis snart gaar ud. 

8. Ved de ældste større Skovanlæg paa Heden, udførte 
1789—1815 under Ledelse af G. W. BROEL, har man vel over
vejende brugt Frø fra Tyskland, men dog ogsaa betydelige 
Mængder norsk Frø, vistnok alt fra Kongsberg2) som 1791 
leverede 800 Pund Granfrø. Der klages dog over Kvaliteten, 
medens Fyrrefrøet fra Celle i Hannover har spiret godt. HELMS 
mener, at man 1792 har opgivet at faa Fyrrefrø fra Norge, og 
omtaler, at BRÜEL et enkelt Aar, 1795, har faaet denne Frøsort 
fra Sjælland. Der har dog baade 1793 og 1806, hvor BRÜEL 

faar bevilget Indkøb af 18000 Pund Naaletræfrø, Halvdelen 
Gran, Halvdelen Fyr, været Tale om at købe Frø i Norge. 

Der er saaledes Mulighed for, at Hedeplantagerne indehol
der enkelte Fyr, som stammer fra Norge. Det tyske Frø har 
BRÜEL vistnok faaet fra Fyrreskovens Forposter mod Nordvest, 
Egnene omkring Celle og Lyneborg (jfr. S. 163). Her fandtes 
den Gang, ligesom hundrede Aar senere, en meget omfattende 

') JAC. AALL HOFMAN (BANG): Odense Amt, 1843, S. 340—343 (Amtsbe-

skrivelse Nr. XVI). 
2) A. OPPERMANN: Skovbrugshistorie, 1887 (—89), S. 66; HELMS i Det forst

lige Forsøgsvæsen i Danmark Bd. III, S. 30—31. 
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Frøvinding; BURCKHARDT siger om Egnen ved Lyneborg, at 
Statens ældste Frøvindingsanstalter (Darren) opstod 1699; de 
brændte gentagne Gange, og Privatdriften kastede sig derefter 
over Indvindingen af Fyrrefrø, lejlighedsvis ogsaa Granfrø, saa-
ledes at der endnu [1893] herfra aarlig kommer 8000 Centner 
renset Fyrrefrø i Handelen1); vi maa saaledes antage, at Celle 
og Lyneborg ikke blot er Leveringssteder for det tyske Fyrre
frø, men at dette ogsaa er høstet i Egnen. 1794 omtaler Over-
førster CLAUSSEN, at BRÜEL faar sit Fyrrefrø fra »det Hanno
verske Forstvæsen, som han mener er sikrere« end en Skole
holder KRÜGER i Wieckenberg ved Celle (Vest for denne By). 
I den følgende Tid træffer vi dog KRÜGER som Leverandør af 
betydelige Mængder, men endnu mere faas fra Reitende Förster 
J. C. RASSOU i Hankensbüttel (NØ. for Celle) der desuden leve
rer store Mængder Granfrø; ogsaa J O H . CARL OTTE i Winzen 
a. d. Aller (NV. for Celle) og Hof- und Canzeleirath F . v. LAF-
FERT i Celle har leveret Fyrrefrø. 

Alt dette er samme Egn af det nordvesttyske Lavland. 
Men 1808 leverer Forstinspektør STRUVE i Rostok 1500 Pund 
Fyrrefrø, saavel som Frø af andre Naaletræer, samlet i Mek-
lenborg, og det er da sandsynligvis ogsaa fra dette Land, at 
Løjtnant SANDER det foregaaende Aar har leveret 1000 Pund 
Granfrø, thi hans Bopæl er Lehse ved Wittenburg, hvilket vel 
maa være Lehsen Sydvest for Byen Schwerin. 

Disse store Frømængder blev fordelte til Hedeplantagerne, 
Bromme, Statsskovene paa Sjælland og Falster, Bidstrup Gods 
og flere Steder. 

9. I Skovbrug paa Øerne omkring Aar 1800 har man 
avlet meget Frø selv; v. LANGENS Plantager begyndte efter-
haanden at give en betydelig Mængde Kogler. Men samtidig 
forsynede man sig i stor Udstrækning fra Udlandet. Først og 
fremmest kom Frøet vel fra Tyskland som ovenfor omtalt; men 
blandt Leverandørerne var den bekendte BURGSDORF, Forst
mand og Frøhandler, som kan have forsynet sig fra andre 
Lande. Undertiden har vi selv hentet Fyrrefrø i Norge, saa
ledes har SCHÄFFER et enkelt Aar, 1796, solgt 2636 Planter af 
Norsk Fyr, 3 Aar gamle, til 8 forskellige Personer, blandt 

') HEINRICH BURCKHARDT: Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. 
6. Aufl., 1893, S. 269. 

Det forstlige Forsøgsviesen. VI. 1. Juli 1922. 20 



298 [162] 

hvilke Justitsraad LUNN paa Knabstrup. Hertil kommer, at 
den skotske Fyr, der (jfr. S. 268) regnedes for en egen Art, lige
ledes er blevet indført, dog vist kun i ringe Omfang1), da Frøet 
var meget dyrt: 5 Rthlr. for et Pund. 1791 ønsker SCHÄFFER 

at faa Vs Pund ; 1794 leveres samme Mængde; 1795 ønskes 5 
Pund. Vi kan altsaa vente at finde forskellige Racer af Pinus 
silvestris i vore gamle Skovegne, og HELMS har flere Steder paa-
vist smalkronede Former, om hvilke han formoder, at de er 
nordiske. Godser: Hardenberg, Brahetrolleborg, Holsteinborg 
m. fl., hvor BRÜEL har haft Indflydelse, kan have modtaget 
Frø gennem ham. Foruden Frøhandlere ved Celle og Lyne
borg forekommer allerede 1778 et Firma CHRISTIAN KÖLLNER 

i »Gross Tabartz bey Sachsen-Gotha«, altsaa fra Thüringen; af 
Skotsk Fyr har SCHÄFFER 1792—97 leveret 264 Planter fra 
Hørsholm Planteskole2), og if. HELMS3) er der 1806 plantet 
4500 Stotsk Fyr i Tisvilde. 1816 ser man, at der i Rude Skov 
findes Norsk Fyr fire Steder og Skotsk Fyr et Sted4). 

10. Til private Skovanlæg i Jylland har Staten c. 1800— 
1848 leveret store Mængder Frø og Planter, vistnok overvejende 
fra Nordsjælland, og forskellige Fyrreformer kan saaledes være 
blevne spredte ud over Landet. En Opgørelse, foretagen af S. 
M. BJØRNSEN til Brug i Forstkommissionen af 18415), viser, 
hvad der fra Frøvindingsanstalten paa Valdemarslund er leve
ret af Naaletræfrø. 

11. I September 1920 fortalte Skovrider G, MORVILLE (f 
1921) mig, at Konsistorialraad BJERREGAARD havde anvendt 
norsk Fyrrefrø, og i Marts 1921 har jeg modtaget følgende 
skriftlige Meddelelser fra Skovrideren, hvis Fader var den at 
Hedeplantningen højt fortjente Justitssekretær G. MORVILLE: 

') METZGERS Udtalelse (anf. St. S. 17), at en Del af BRÜELS første Kulturer 
paa Heden er udførte med skotsk Frø, skyldes formentlig en Misforstaaelse 
af nogle Ord i Haandbog i Skovbrug, S. 497. Om skotsk Fyr paa Heden ved 
man intet bestemt, men vel om Brug af norsk Frø. 

2) Skovfrø og Planter 1778—1801 (Registratur S. 193). Om Sachsenwald 
i Lauenborg siger NIEMANN (Waldberichte I, S. 596—597), at man faar Fyrre-
frø fra Celle, men ogsaa at Naaletræfrø faas fra Thüringen. 

3) Skovfyrren S. 218. 
4) SCHÄFFER og SCHADE Taksation (4°) i Pakken LANGENSKE Plantager 

Litra B, 1816—38 (Registratur S. 188). 
5) Betænkningen findes vistnok nu i Rigsarkivet, men har ikke været 

mig tilgængelig. 
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Min afdøde Fader har over for mig udtalt, at de forskellige 
mindre Plantninger af Skoofyr, der fandtes og endnu findes i 
Egnen Øst for Viborg, og som skyldes Konsistorialraad BJERRE
GAARDS Uddeling af Planter, stammede fra Norge, idet BJERRE
GAARD gennem Slægtninge fik Frø af Skovfyr fra Norge. 

Jeg vil antage, at min Fader har faaet Meddelelserne om 
Skovfyrrene c. 18A0, maaske lidt senere. 

Da jeg kunde ønske oplyst, fra hvilken Egn af Norge 
BJERREGAARD havde faaet Frøet, har jeg søgt Underretning om 
de paagældende Slægtninge, saavel hos et Medlem af Familien 
som hos Skovrider M. og i den personalhistoriske Litteratur, 
men har ikke kunnet finde nogen saadan Forbindelse med 
Norge. Konsistorialraaden var. som bekendt Søn af den ansete 
Bonde fra Bjerregaarden i Gjentofte under Bernstorf Gods, HANS 
JENSEN; hans Moder var fra Ordrup, hans Hustru ligeledes 
dansk. En Broder, som var Skipper, døde barnløs 18361); 
hvis det er gennem ham, at Frøet er kommet, da stammer 
det vel fra Kystegne. 

Gennem Forstkandidat C. F. JENSEN har jeg faaet nærmere 
Meddelelser om de norske Skovfyr i Viborgegnen. Fig. 45 viser 
en Gruppe i MIKKELS Anlæg ved Viborg, om hvilken Skovrider 
MORVILLE har meddelt Forstkandidat CHR. SØRENSEN, at de 
stammede fra Konsistorialraad BJERREGAARD. I det nordvest
lige Hjørne af Hjermind Præstegaards Plantage, der ligger 1 km 
SV. for Tavlgaardene, findes endnu (Fig. 46) en Gruppe 18 m 
høje Skovfyr fra BJERREGAARDS Tid; »trods manglende Udhug
ning og meget udsat Beliggenhed har disse Fyr klaret sig godt«; 
dog ser det ud, som om Træerne er blevne beskadigede i Top
pen, da de var 8—10 m høje. 

12. Ved den tredie danske Landmandsforsamling, som blev 
holdt i Aarhus omkring 1. Juni 1847, faldt der følgende Udta
lelse fra Overrets-Prokurator T H . CHR. DAHL (1807—1872) til 
Moesgaard2), senere Chef for Indenrigsministeriets 2 det Depar
tement, under hvilket bl. a. hørte de private Skovsager, og der
efter Stiftamtmand: 

»Jeg tillader mig at spørge, om ingen i den ærede For-

*) D. E. RUGAARD: Fremragende danske Bønder før og nu, 1871. 
a) Beretning om den tredie danske Landmands-Forsamling 1847, S. 

270—308. 
20* 
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samling skulde have prøvet at saa Fyrrefrø fra det nordlige 
Skandinavien, da som bekendt den Fyr, der vokser i Norge, 
er forskellig fra den som vokser her og som, saa vidt jeg ved, 

Fig. 45. Norske Skovfyr i MIKKELS Anlæg ved Viborg, c. 80 Aar gamle, 
sete fra Sydvest. C. F. JENSEN fot. 1922. 

alene har sin Oprindelse fra Tyskland. Det var dog nok mu
ligt, at Fyr, som blev optrukket af norsk Frø, ikke var under
kastet de Sygdomme, som Fyrren ellers her synes at lide af.« 

Paa Grundlag af STEENSTRUPS Udtalelser om, at den Fyr, 
hvis Rester fandtes i Tørvemoserne1), mere lignede den nordi-

') Geognostisk-geologisk Undersøgelse, 1841. STEENSTRUPS Blik paa den 
nordiske Fyr s tammer formentlig fra »et kort Ophold i det sydlige og vest-
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ske Fyr end den tyske, udspandt der sig en Diskussion mellem 
DAHL og A. F. BERGSØE, nvor denne sidste gentagne Gange ud
talte, at de Levninger af Fyr, som saa hyppigt findes i vore 

Fig. 46. Norske Skovfyr i Hjermind Præstegaards Plantage, c. 80 Aar 
gamle, sete fra Sydvest. G. F. JENSEN fot. 1922. 

Tørvemoser, maa antages at være »mange Aartusinder 
gamle«. 

De følgende Dage kom man atter ind paa Spørgsmaalet 

lige Norge i Sommeren 1839« (S. 72, hvor det siges, at Barken er t y k k e r e 
end paa Fyrren i vore Plantager). 
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om Fyrrefrøets Hjemsted. Justitsraad FJELSTRUP fra Sinding-
gaard udtalte: »Det forekommer mig meget besynderligt og 
uforklarligt ved Fyrreplantninger hos mig, at enkelte af Fyr
rene kunne lykkes godt, imedens Mængden mislykkedes. Af
døde Overforstmester, Geheimeraad v. KROGH blev ved et Besøg 
hos mig gjort opmærksom herpaa, og han formente, at Aar-
sagen maatte hidrøre fra forskelligt Frø«, og senere omtalte 
FJELSTRUP Fyrrebevoksningerne ved Stendalgaard. 

Vicepræsidenten, N. E. HOFMAN-BANG, henstillede, efter 
STEENSTRUPS og DAHLS Udtalelser, at forskrive Fyrrefrøet fra 
Norge, men S. M. BJØRNSEN, der havde været ansat ved Grev
skabet Laurberg, tilraadede at faa det fra Sverige, »da det ej 
er mig bekendt, at Nordmændene befatte sig synderligt med 
Indsamlingen af Naaletræ-Kogler eller med Frøets Udtagelse af 
disse«. Som Svar paa en Forespørgsel erklærede han, at der 
ikke ham bekendt var nogen Forskel paa. Pin us silvestris, »en
ten denne groer paa de norske og svenske Bjærge eller paa 
Danmarks Sletter, hvor den vist, som anført, overalt er af tysk 
Herkomst«. 

Hertil svarede DAHL: »Der skal dog nok et Steds her i 
Landet, saa vidt jeg ved, paa Rathlousdal, findes norsk Fyr. 
Ogsaa fortjener det at erindres, at den norske Fyr karakteri
seres ved smaa Kogler og tynd Bark1), den tyske derimod ved 
større Kogler og tykkere Bark«. 

Overførster N. J. JESSEN anbefalede at undersøge Sagen 
nærmere og at gøre Forsøg med tysk og skandinavisk Fyr. 
Redaktør BERNHARD R E E foreslog at andrage om, at saadanne 
Forsøg maatte blive udførte i de kongelige Skove, men man 
sluttede sig til et Forslag fra Præsidenten [Vicepræsidenten?] 
om, at der ved offentlig Foranstaltning maatte blive indført 
Fyrrefrø fra Norge og Sverige, saa at enhver fik Lejlighed til 
at gøre Forsøg dermed. 

Forstkandidat, senere Jægermester C. C. KLÜWER, som diri
gerede ved det første Møde, udtalte om Fyrren, at »Ofte gaar 
den ogsaa ud, uden at Aarsagen dertil kan paavises. Dette 
har været Tilfældet ved en Skov i Fruering under Stamhuset 
Rathlousdal, det viste sig ved Undersøgelsen at ethvert 
udgaaet Træ tæt ved Jorden havde en stor Udvækst«. 

*) Se herom Anm. S. 301. 
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Det kan vel antages, at man i Sommerens Løb har fort
sat denne Diskussion og har indsamlet Oplysninger om Brug 
af nordisk Fyrrefrø. Den Formodning er fremsat, at man alle
rede c. 1834 har kultiveret anselige Mængder norsk Fyr ved 
Silkeborg1); det forekommer mig mærkeligt, at dette da ikke 
er kommet frem ved Mødet i Aarhus; men maaske er de ud
førte af Overforstmester F. F . v. KROGH, som havde Tilsyn 
med Silkeborg Skove, indtil han døde, 1844. Mindre For
søg med norsk Fyr maa man have gjort allerede noget før 
1847, thi i September Maaned udtalte KLÜWER ved det oven
nævnte store Møde i Kiel2), at »Man har i Jylland gjort For
søg med Fyrrefrø fra Norge og haabet, at de Bevoksninger, 
man fik af dette Frø, skulde modstaa Vinden bedre end Be
voksninger af tysk Frø, men denne Forventning er ikke blevet 
opfyldt«8). 

Som ovenfor nævnt fandt ROSTRUP paa Buderupholm Skov
distrikt enkelte gamle Skovfyr, der antoges at stamme fra Sve
rige (S. 177), og det er (S. 175) omtalt, at der har været kul
tiveret Fyr i Egnen før 1838. Følgende Meddelelse fra Distrik
tets nuværende Bestyrer, Skovrider POUL LORENZEN om de 
ældste Træer kan da have Interesse: 

. . Den mundtlige Overlevering siger, at disse Fyr er fra »før 
Forstraadens Tid«, det vil vistnok sige fra før 1838å). Tælling 
paa de 4- eneste friske Stød, her findes (Vest for Øxsø) gav uden 
Tillæg for Stødets Højde: 76-85-95 og 97 Aar. Navnlig de 
ydre Aarringe var meget smalle . . . . 

Til de tidligere meddelte Oplysninger om gamle Skovfyr 
paa Villestrup maa nu føjes Findestedet Buderupholm, og i 
begge Tilfælde er Træernes Oprindelse usikker. For hundrede 
Aar siden var der megen Forbindelse mellem Norge og det 
nordlige Jylland; derimod er der mig intet bekendt, som kan 
tyde paa, at man skulde have faaet Frø fra Sverige. Mærke
ligt er det, at de ældste Træer ved St. Økssø maa være fra 

*) Distriktets Driftsplan 1905; jfr. H. BOJESEN, anf. St. S. 45. 
2) Amtlicher Bericht S. 435. 
3) Saadanne Skuffelser kan jo stamme fra, at man ikke altid har faaet 

ægte nordisk Frø. 
4) Forstraad HANS JØRGEN HANSEN var Skovrider paa Distriktet 1838— 

1886, men da han inden sin Fratrædelse holdt 50 Aars Jubilæum, maa han 
vist allerede som Bestyrer af Meilgaard Skove have haft Tilsyn med Skovene 
ved Buderupholm; i 1826 havde Staten maattet overtage Ejendommen. 
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Tiden før Statens Overtagelse af Buderupholm. Hvis Fyrren 
her er en Relikt, da staar den ikke ene i saa Henseende1). 

Arkivet fra den tidligere jydske Overførster-Inspektion vil 
sandsynligvis' sammen 
med Skovdistrikternes 
Arkiver kunne give nær
mere Oplysning om den
ne Sag. 

13. Ved Henven
delse til Skovrider J. 
CHR. SCHRÖDER paa Rath-
lousdal, hvis Fader kom 
til Godset som Skovrider 
December 1845, har jeg 
faaet oplyst, at der alle
rede før dette Tidspunkt 
har været plantet eller 
saaet Skovfyr, og at 
den daværende Stamhus
besidder, Kammerherre, 
Major N. R. v. HOLSTEIN-

RATHLOU gerne plante
de fremmede Træarter. 
Skovrider før SCHRÖDER 

var JENS JENSEN, Fader 
til den fra Planteavlen 
bekendte J. L. JENSEN. 

Endnu staar der, for
uden mange andre Naa-
letræer, nogle store Skov
fyr (Fig. 47), som trives 
godt og giver selvsaaet 
Opvækst; et af de Ste
der, hvor Fyrren findes, 

afbildede Træer staar i 

Fig. 47. 

Ö&3 
Skovfyr ved Rathlousdal, sete fra Vest ? 

C. F. JENSEN fot. 1922. 

de bærer Navnet »Norske Anlæg 
Lystskoven (Dyrehaven). 

Kroneformen synes mig snarere bred end smal. Oplysning 
om Grenebygningen giver Fig. 48, som viser de Siksak-Former, 

') EUG. WARMING: Den danske Planteverdens Historie efter Istiden, 1904, 
V: Relikter. Nordlige Arter i Nørrejylland. 
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man ofte finder hos nordiske Fyrrer, men dog maaske ikke 
blot hos disse1). 

Oplysning om, hvorfra Frøet er kommet, har ikke kunnet 
tilvejebringes. 

Baade JESSEN og KLÜWER er komne som Gæster paa Rath-
lousdal, henholdsvis hos Besidderen og hos Skovrideren. 

14. Om Skov
fyrren i Krarup Lund 
ved Nørholm (Fig. 21, 
S. 237) vides, at 
Plantør SCHÖNAU var 
Elev afH. C. RIEGELS. 

Det er vel sandsyn
ligt, at han enten 
har faaet Frø fra sin 
Læremesters Leve
randør eller Planter 
fra hans yngre Slægt
ninge, der virkede i 
Viborg. Træerne i 
Krarup Lund har da 
formodentlig samme 
Oprindelse som de 
gode Skovfyr i Vi
borg Krat, der nu 
tilhører Staten, men 
omkring 1848 var 
det Sted, hvor H. C. 
RIEGELS udførte sine 
første Fo r søg bl . a. Fig. 48. Fyrregren fra Rathlousdal. 
m e d Skovfvr hvil- J. A. NIELSEN fot. 1922. [Maalestok 1 : 10]. 

ken Træart ogsaa 
opnaaede en smuk Udvikling. 

15. Prøveflade HH i.Brogaard Plantage ved Gram er frem
bragt af Frø fra det gamle Thüringer-Firma J. M. HELM'S SÖHNE, 

hvis fremragende Plads i vor Frøforsyning er paapeget af J O 
HANNES RAFN 2 ) . Fordi Firmaet har hjemme i Thüringen, kan 

J) En Del Materiale af Skud og Kogler kan maaske, naar det er sup
pleret med flere Prøver, blive Genstand for særlig Bearbejdning. 

2) Dansk Skovforenings Tidsskrift 1919, S. 324, 1922, S. 75. 
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Frøet jo godt være fra andre Egne af Europa; fra tysk Side 
lægger man ikke Skjul paa, at Tyskland ofte kun er et Gen
nemgangsled i Frøhandelen, saaledes at »Belgien, Ungarn og 
andre Lande leverer uhyre Kvantiteter Kogler til Darmstadt's 
Klengeanstalter, særlig i de Aar, som ikke ere Frøaar for de 
tyske Skove«1). 

Ved Henvendelse til J. M. HELM'S SÖHNE har jeg faaet den 
Oplysning, at det Frø, der 1893/94 er leveret til Gram, sand
synligvis stammer fra Hannover, altsaa fra Nordvesttyskland, 
Maaske dette forholdsvis gunstige Hjemsted kan forklare Fyr
rens Trivsel her i det barske vestjydske Klima, paa aaben 
Mark og mager Jord. 

16. Om Prøveflade HL og HM i Laurup Skov kan fore
løbig kun oplyses, at Fyrren antages at stamme fra Norden. 
Maaske lykkes det engang at faa mere nøjagtige Meddelelser 
om Frøets Hjemsted. 

17. Bevoksningen paa Loddenbjerg. Da C. C. KLOWER fra 
1836 til 1851 boede i Skanderborg og jævnlig besøgte Skov
rider SCHRÖDER paa Rathlousdal, naar han tilsaa Egnens pri
vate Skove, laa det nær at tænke sig Bevoksningen paa Lod
denbjerg frembragt af Frø eller Planter, som SCHRÖDER havde 
leveret. Jeg tror dog ikke, at Sagen forholder sig saaledes. 
KLÜWER blev 1. April 1851 Skovrider paa Silkeborg Distrikt2) 
og maatte da have udført Plantning paa Loddenbjerg kort efter. 
Men Skovrider V. FARRICIUS, KLÜWERS Svigersøn og i en 

Aarrække Skovfoged for Sønderskoven, hos hvem jeg har 
søgt Oplysning om Bevoksningen, mindes den ikke som 
noget særligt og tilføjer: »saa vidt jeg erindrer har den aldrig 
været særlig omtalt«. Og KLÜWERS ovenfor (S. 303) anførte 
Udtalelser om mislykkede Forsøg med nordisk Frø tyder ikke 
paa, at her skulde findes Resultaterne af et saadant Forsøg 
under hans Ledelse. 

Derimod kan man paa et andet Punkt finde Lighed med 
en Kultur, som KLÜWER har omtalt. I Aarhus3) beskriver han 
en Fremgangsmaade ved Naaletrækultur, som i flere Aar har 

') C. METZGER, anf. St. S. 23. 
2) C. S. de ROEPSTORFF: Meddelelser om danske Forstkandidater, 1898 

Nr. 216. 
3) Beretning om den tredie danske Landmands-Forsamling 1847,' S. 

279, 284. 
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været anvendt: »I Velling Skov trækkes paa omtrent hver 15de 
Alen lige Riller igennem Lyngen, fra 1/s til 3A Alens Bredde. 
Efter at Lyngen deri er borttagen og Jorden forberedt til at 
modtage Frøet, finder dets Udsaaning Sted, men ej synderlig 
tykt. Efter 2—3 Aars Forløb udplantes de i Rillerne opkomne 
Planter i de mellemliggende lyngbegroede Bælter.« 

Hvis vi tænker os, at samme Fremgangsmaade er brugt 
paa Loddenbjerg, da kan vi forklare os, at Træerne staar i 
Rækker, men ogsaa at Rækkerne ikke er meget tydelige. 

Maaske har vi her et ældre Forsøg med norsk Frø, ud
ført af Overforstmester KROGH, altsaa fra Tiden før 1845 (jfr. 
S. 303). 

18. Forsøg med Fyr i Holland. Som Supplement til de 
foran S. 232 gengivne Oplysninger har Direktør E. HESSELINK 

meddelt følgende: 
Der Graf von Nassau hat in 1Mb u. f. Jahre durch HANS 

VON SCALLER aus Neurenberg (Norenborg) grosse Mengen Kie
fernsamen aussäen lassen in der Nähe von Breda. Der Herkunft 
der Samen ist unbekannt aber sehr wahrscheinlich aus der Umge
bung von Neurenberg. 

Allerede for mere end to hundrede Aar siden maa man i 
Holland have gjort Forsøg med Dyrkning af Skovfyr fra de 
baltiske Lande, thi 1790 blev der i Nettelhorst ved Lochern i 
det østlige Holland hugget en Fyrrebevoksning, som 80 Aar 
forud var frembragt af Frø fra Riga1). Ogsaa HUBERT siger2), 
at »Det er lykkedes mig at erholde Fyrrekogler fra Riga; jeg 
har ogsaa set dem fra Hagenau;«. 

Det forekommer mig, at Greven af Nassau maa kunne 
have hentet de store Mængder Frø ad Søvejen, hvilket har 
været lettere end at faa dem fra Neurenberg (Nürnberg)3). 

En gammel hollandsk Forfatter, J. v. D. GROEN, omtaler 
1696 Forsøg, som er udførte med Frø fra Norge og andre frem
mede Steder4). 

19. Nordisk Fyr i Sachsen. I 1913 har NEGER gjort Rede 

') TOTEIN NOLTHENIDS, anf. St. S. 5 (efter VON STÅBING). 
2) F. A. HUBERT, anf. St. (Originalen S. 33, Oversættelsen S. 46). 
3) I Middelalderen hed denne By Nurinberg og Nurenberg. 
4) Meddelelse fra Direktør E. HESSELINK. Værkets Titel er: Vermakelyk 

Landt-Leven, I, Amsterdam, 1696. Forf. var Hovemier (Gartner) hos Prinsen 
af Orangien. 



308 [172] 

for et omfattende Forsøg med Pinus silvestris var. lapponica 
fra Finland, som er udført c. 1862 paa Altenberg Distrikt i 
Erzgebirge, Syd for Dresden, 727 og 850 m. o. H.1). Ophavs
mand til Forsøget var den bekendte Oberforstrat v. BERG, der 
fra sine Rejser har kendt den nordiske Fyr og har beskrevet 
den. Det sachsiske Forsøgsvæsen har anlagt Prøveflader i 
Blanding af Nordisk Fyr og Rødgran, og Fremtiden vil her 
have et Materiale, med hvilket vi kan sammenligne vore Prøve
flader i Laurup Skov. 

20. Skotsk Fyr i Mellemeuropa. Som vi har set, blev 
der c. 1770 udført skotsk Fyrrefrø til Harzen, og gennem den 
driftige BURGSDORF er Smaapartier sandsynligvis senere blevne 
spredte over store Dele af Europa. Men allerede 1750 har 
OTTO V. MÜNCHHAUSEN, kgl. Storbritannisk og Kurfyrstelig Bruns-
vig-Lyneborgsk Landdrost i Haarburg, dyrket Skotsk Fyr paa sit 
Gods Schwöbber ved Hameln a. d. Weser2), og DU ROI omtaler 
1772 et 16 Aar gammelt Træ fra Harbke. Paa dette som paa andre 
Omraader har Hannover ved sin Forbindelse med Storbritan
nien dannet en Bro herfra til Mellemeuropa. Det er mig ikke 
bekendt, om disse Leveringer af skotsk Frø er fortsat uafbrudt 
op gennem det 19 de Aarhundrede, men omkring 1880 maa de 
have forekommet, thi Plantør E. RØMHTLD, der har faaet Ud
dannelse som Gartner, har meddelt mig følgende: 

I 80 arbejdede jeg hos LAWSON Edinburgh, særlig paa 
Skovbrugsafdelingen. Vi fik da flere Vognladninger skotske Kog
ler, fra det nordlige Skotland. Udklækkede selv store Mængder, 
som væsentlig blev solgt til SCHMIDT Erfurt. 

21. Samtidig har man indført Fyrrefrø fra Fastlandet til 
Skotland og anvendt det ved Skovkulturen. De uheldige Føl
ger af denne Fremgangsmaade er omtalte af GUNNAR ANDERSSON 

19098) og af ERLING ARCHER 19214). Men i det praktiske skot
ske Skovbrug maa man allerede langt tidligere have indvundet 

') F. W. NEGER: Die nordische oder Lapplandskiefer (Tarander forstlicher 
Jahrbuch, Bd. 64, 1913, S. 101). 

2) (OTTO VON MONCHHAUSEN:) Der Hausvater, V, 1770, 1ste Stk., S. 216, 

jfr. S. 25. Et Træ paa 16 Aar er over 35 Fod højt (Calenberg Maal, altsaa 
vistnok 10.2 Meter). 

3) I skottska högländerna (Skogsvardsföreningens tidskrift 1909, S. 484). 
") Skogbruket og skogsaken i Skotland (Tidsskrift for Skogbruk 1922, 

S. 24). 
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Erfaringer med Hensyn til Ulemperne ved at anvende frem
med Fyrrefrø, thi BURCKHARDT gengiver Udtalelser fra Skotland 
1868, hvorefter Fyrrefrø fra Kontinentet passer langt mindre 
godt for de skotske Bjærgskove end det indenlandske, hvis 
Planter viser paafaldende større Modstandsevne over for Frost1). 

VIII. Tilbageblik. 
Hvad der foran har kunnet meddeles om Skovfyrren, er 

kun Udbyttet af Studier, spredte over mange Sider af Fyrre-
spørgsmaalet og over et langt Tidsrum, hvor andre Arbejder 
har været Hovedsagen. I de første tyve Aar, efter at jeg 
havde paataget mig, i Forbindelse med en Tilsynskommission, 
at forestaa Skovbrugets Forsøgsvæsen2), beskæftigede denne 
Træart mig kun i ringe Grad, og hertil var der flere Grunde. 
Haandbog i Skovbrug havde kort forinden meddelt3), hvad jeg 
dengang vidste om Skovfyrren, saavel om dens Egenskaber, 
Dyrkning og Udbytte (Kap. 16) som dens Racer (S. 122) og 
Forhold til Sygdomme (S. 95, 96); allerede tidligere var 
Dyrkningens Historie fremstillet4). Kort efter, at Haandbogens 
Kap. 16 var udkommet, holdt Jons . HELMS ved det 8de al
mindelige danske Skovbrugsmøde sit Foredrag over Træk af 
Skovfyrrens Naturhistorie5) og overtog 1902, efter Opfordring 
fra Tilsynskommissionen, Tilsynet med de Prøveflader i Skov
fyr, der fra ældre Tid var anlagte paa Sjælland6). Samtidig 
udkom det foran omtalte Arbejde af HELMS: Skovfyrren paa 
Tisvilde-Frederiksværk Distrikt7), og forskellige Kulturforsøg 
med Træarten blev indledede8). 

') HEINRICH BURCKHARDT: Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. 
6. Aufl., 1893, S. 273. Den skotske Kilde er JOHN GRIGOR: Arboriculture, 
Edinburgh, 1868. 

2) Organisatoriske Bestemmelser, af 25 de Juni 1901, for Ledelsen af det 
forstlige Forsøgsvæsen (trykt i Bd. I, S. 128). 

3) De paagældende Hæfter af Haandbogen udkom henholdsvis Februar 
1901, Marts 1899 og December 1898. 

") Skovbrugshistorie, 1887—89. 
5) Beretning om det 8 de Almindelige danske Skovbrugsmøde 3.—6. 

Juli 1901, S. 63. 
6) Bd . I, S. 132. 
•') Tidsskrift for Skovvæsen 1902 B, S. 196—345. 
8) Bd. I, S. 133. 
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Efter Genforeningen i 1920 laa det nær at undersøge Fyr
rens Forekomst paa Gram, hvor jeg vel tidligere havde haft 
Lejlighed til at se dens Udvikling, men hvor en offentlig dansk 
Institution dengang vanskelig kunde arbejde. Hertil kom Øn
sket om at fremlægge Resultaterne fra Loddenbjerg, til Grund
lag for en Sammenligning med gode Bevoksninger i vore 
Nabolande. Efterhaanden som Undersøgelserne skred fremad, 
maatte jeg anse det for rigtigt at samle forskelligt Materiale, 
der tidligere var tilvejebragt ved Arbejde i Skoven saavel som 
i Biblioteket og Arkivet. 

Ved Undersøgelserne i 1921—22 har jeg modtaget en 
værdifuld Hjælp af Forstkandidat J. A. NIELSEN, der efter min 
Anvisning har tilvejebragt den største Del af Billedstoffet. Be
voksningen paa Loddenbjerg er undersøgt af Forstassistent 
K. N. KIERKGAARD, medens Forstkandidat C. F . JENSEN har 

medvirket ved Undersøgelsen paa Gjessinggaard og har foto
graferet Fyrretræer i forskellige Egne af Jylland. — 

Tilsammen giver disse Brudstykker et Billede af Skovfyr
ren i Danmark og særlig i Midt- og Vestjylland, som paa 
flere Punkler afviger fra det hidtil kendte. Vi vil derfor til 
Slutning søge at samle Resultaterne under visse fælles Syns
punkter og at anvende dem i det praktiske Skovbrugs Tjeneste. 

1. Paa passende Jord og højtliggende Grund kan Skov
fyrren i Vestjylland holde sig sund og levedygtig over halv
andet Hundrede Aar, sandsynligvis betydelig længere. Stam
mens Tykkelse i Brysthøjde kan naa op til 70—89 Centimeter 
(Fig. 1—2), og gamle Træer udmærker sig ved fremragende 
Skønhed (Fig. 1, 5). I Blanding med Løvtræ (Fig. 1, 3—5, 
21—23) trives Fyrren godt og synes ikke stærkt paavirket af 
Vinden. Gode Stammeformer findes i mange Egne. 

2. Disse Egenskaber gør Træarten til en værdifuld Ind
blanding i Anlæg af Løvskov og viser, at man ogsaa for Vest
jyllands Vedkommende bør give den en fremskudt Plads i 
saadanne Træplantninger, der tilsigter en Skønhedsvirkning. 

»I Lystskove passer Træarten ypperligt. I den unge Bevoks
ning har hverken Former eller Farver nogen særlig Skønhed, 
men store fritstaaende Fyrrer, med rank Stamme, kobberbrun 
Bark, svære bugtede Grene og bred, undertiden næsten fane-
formet Krone, hører næst Egene til de mest maleriske Træer; 
hertil kommer deres Nøjsomhed, Haardførhed, høje Levealder 
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og hurtige Vækst, samt det lette Løvtag under hvilket talrige 
Skyggetræef, Buske og Urter kan grønnes. Skovfyrren bør i 
de Egne, hvor den kan trives, ikke mangle i noget Lystanlæg 
paa let Bund«1). 

3. Omtrent Aar 1200, maaske endnu senere, har man 
vistnok haft sammenhængende naturlig Fyrreskov i Sønder
jylland ved Karlum og i Holsten paa Wienberg. 

1627 fandtes der naturlig Fyrreskov paa Fur, 1548 var 

Fig. 49. Rodskive af Skovfyr fra Hungstrup Skov ved Gjessinggaard. 
Maalestok c. 1:7. J. A. NIELSEN fot. 1922. 

der store Fyrretræer i Børglum-Egnen; det er overvejende sand
synligt, at Træarten voksede vildt paa Mors i 1805, ved Fjer
sted og Borstel c. 1650, ved Breitenburg 1580, ved Plöen 1764, 
og omtrent samtidig flere andre Steder i Holsten. 

Med næsten fuldkommen Sikkerhed kan man antage, at 
der endnu findes vildtvoksende Skovfyr eller deres Afkom paa 
Gram. Det samme gælder om Gjessinggaard, hvorfra Hof
jægermester v. FOLSACH Maj 1922 har sendt Rodskiven af en 
Fyr, fældet Vinteren 1921/22, hvis Overside (Fig. 49) har 152 
Aarringe; Træets Alder kan da sættes til mindst 155 Aar, og 

*) Haandbog i Skovbrug S. 505. 
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der findes mig bekendt ingen Spor af, at Fyrren c. 1765—70 
skulde være indført til denne afsides liggende Egn. Ganske 
vist var der 1660—1774 ikke mindre end fire Skovridere Â ed 
Navn MELCHIOR FOLSACH, men alle i det sydøstlige Sjælland1). 
Fig. 50 a—b viser to Træer fra Hungstrup Skov, der er om
talte ovenfor S. 178. Man ser, at Fyrren her kan opnaa en 

Fig. 50. Fyrretræer i Hungstrup Skov (se S. 178). a 27.3 m, b 15.5 m. 
C. F. JENSEN og A. OPPERMANN fot. 1922. 

smuk Udvikling: rank Stamme og anselig Højde, men at daar-
lige Former ogsaa kan forekomme. Paa a er Baggrunden god 
Bøgeskov, paa b Urskov af Eg, Enebær m. m. ; en vrang Eg 
ses til højre. I Gjessinggaard Have findes en stor Enebær, 
hvis Omfang i Brysthøjde er 85 Centimeter. Fig. 51 giver en 
Forestilling om Koglernes Form og Størrelse. 

l) P. B. GRANDJEAN: Kgl. danske Forstembedsmænd 1660—1790 (Tids

skrift f. Skovvæsen 1907 B). Danmarks Adels Aarbog 1920. 



[177] 313 

Paa det nærliggende Støvringgaard findes (Skovrider C. 
PAULSEN) C. 50 ældre Skovfyr, indtil 183 cm i Omfang; en 
Skive, c. 50 cm over Jorden, viser 88 Aarringe1). BEGTRUP 

omtaler her i 1810 Kultur med Eg og Ask, men ikke Naaletæ. 
Overvejende sandsynligt er det, at Fyrren for c. 200 Aar 

siden var vildtvoksende i Vive-Tisted-Egnen, og det er muligt, 
at Afkom endnu findes i Tisted Nørskov, ved Villestrup, 
ved Store Økssø og Mosskov. Det er sandsynligt, at Fyrren 
endnu i det 18 de Aarhundrede, om ikke senere, har været 
vildtvoksende i Oldenborg, Delmenhorst og det østlige Holland. 

Fig. 51. Kogler af gammel Fyr (Fig. 49) fra Hungstrup Skov. 
Maalestok 1 :1 . J. A. NIELSEN fot. 1922. 

4. De ældste mig bekendte Fyrrekulturer i Danmark og 
nærliggende Dele af Europa ordnes efter Tidsfølge saaledes: 
c. 1500 Saaningen ved Breda; 1560 Saaningen paa Gunderslev-
holm; 1580 Saaningen paa Breitenburg; c. 1600 omfattende 
Saaninger i Meklenborg. Til første Halvdel af det 17 de Aar
hundrede maa formentlig regnes en Plantning paa Flyvesand 
ved Vidtsköfle i det østlige Skaane, som LINNÉ omtaler i sin 
Dagbog for 28. Maj 17492). Ved Begyndelsen af det 18de 
Aarhundrede har vi smaa Saaninger i Sønderjylland og Olden
borg. Omkring 1730 kommer de Saaninger, som BOHL har 

*) 1885 nævnes »enkelte 60—80aarige Fyr . . . i Bøgebevoksningen« paa 
den Afdeling, hvorfra Skiven stammer. 

2) CARL LINNÆI, Skanska Resa, 1751, S. 108. »Flyg-Sanden holt sig för-
nämligast öster om Hwitsköfle; här war en Lund af Tall, som fordna werl-
den lärar planterat, at dermed dämpa sanden;«. HEMBERG (anf. St. S. 131) 
oplyser, at Bevoksningen findes indtegnet, »likt en ö i löfskogen«, paa 
BUHRMANN'S Kort over Skaane 1684. 

21 
Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 12. Juli 1922. 
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udført ved Tisvilde, og samtidig det første mislykkede Forsøg 
paa de jydske Heder. Herefter følger ved Midten af det 18de 
Aarhundrede smaa Forsøg med Saaning forskellige Steder, 
ikke blot i Holsten men ogsaa i forskellige Egne af Danmark: 
Sjælland, Fyn, Midtjylland, Hütten. Allerede fra Tiden om
kring 1730 omtaler P. B. GRANDJEAN Saaning af »Granfrø« ved 
Bramdrup Øst for Kolding og i den noget vestligere belig
gende Egtved Skov1). Fra Tiden kort før 1760 stammer Hei-
sterplantningen ved Gram, lidt senere lignende Plantninger ved 
Plöen og Borstel. Mellem 1760 og 1770 er Fyrren sandsynlig
vis forynget ved Selvsaaning saavel i Hungstrup Skov ved 
Gjessinggaard som i Skoven Gründen (Die Grunde) ved Plöen. 

5. Allerede ved de ældste Fyrrekulturer har man under
tiden hentet sit Frø fra fjerne Egne af Europa, med hvilke 
man havde Forbindelse enten over Havet eller ad Flodvejene. 
Ikke altid har man ladet sig lede af Hensynet til Billighed og 
Magelighed, man har undertiden søgt at faa Frø af Træer, 
som udmærkede sig ved ypperlig Vækst, eller som kunde an
tages at passe godt for vort Klima. I tidligere Tid møder vi 
en rigtig Forstaaelse af, at Frøets Pris er mindre vigtig end 
dets Kvalitet. I vore ældre Fyrrebevoksninger maa vi være 
forberedte paa at have Træer fra højst forskellige Hjemsteder: 
Hannover, Meklenborg, Sydnorge, Vestnorge, det nordlige 
Norge, Skotland, maaske Sverige og i enkelte Tilfælde Dan
mark; desuden Krydsninger mellem forskellige Former. Det 
maa her tages i Betragtning, at Artsbegrebet i det 18de Aar
hundrede ikke var stivnet i saa faste Former som senere; 
endnu 1841 siger STEENSTRUP, at »det er . . . noksom be
kendt, at af den ægte Pinus sylvestris har man en krumbøjet 
Form (Knieholz)«; han regner altsaa Bjærgfyrren til samme 
Art som Skovfyr, medens han hælder til den Antagelse, at 
Rødgranen maa deles i to Arter, og at det samme maaske er 
Tilfældet med Skovfyrren2). 

6. Spørgsmaalet om, hvorvidt Træets Form og Vækst 
nedarves paa Afkommet, besvarer v. LANGEN med: Nej, thi 

') Skove, Moser og Vildtbaner i Skanderborg, Silkeborg og Koldinghus 
Amter Aar 1731 (Samlinger til jydsk Historie og Topografi, R. 3 Bd. 6). 
Disse Forsøg burde have været omtalte foran S. 217. 

2) Geognostisk-geologisk Undersøgelse, S. 18, 21, 72—73. — MÜNCHHAUSEN 
og DU Roi regner Bjærgfyrren for en særlig Art. 
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5. November 1765 skriver han saaledes til GRAM: Det er be
kendt, at store Korn, Ærter, Bønner og andre Markfrugter 
giver store Planter, smaa Korn smaa Planter. Ligesaa med 
Træernes Frø »wobei es auf die bäume, worauf der Saame 
gewachsen, gar nicht an komt, ob diese hoch, kurtz, gestalt 
oder un gestalt sein«, hvilket som bekendt for største Delen 
hidrører fra, at Træerne i deres unge Alder har været forbidte 
eller har vokset paa en Jord, som er dem »wiederwärtig«. 

ZANTHIER, der er 18 Aar yngre, indtager et andet Stand
punkt: han forlanger, at Fyrrekoglerne ikke blot skal høstes 
et bestemt Sted, men ogsaa af de største Mastetræer, altsaa 
af Individer som forener god Form med Evnen til at opnaa 
en stor Højde. Han kan vel være paavirket af DUHAMEL, der 
1760 klart og tydeligt siger, at smaa Agern kan give meget 
smukke Træer, medens man af et stort Agern undertiden kun 
faar et lille Træ (arbrisseau), og at Frøet fra et forkrøblet 
(rabougri) Træ giver grimme Træer, hvis det er forkrøblet af 
Naturen, men kan give smukke Træer, dersom Uregelmæssig
heden i dets Form skyldes Beskadigelse2). 

En lignende Opfattelse møder os hos MILLER, i alt Fald 
naar Talen er om Eg, og F . F. v. KROGH siger: »Kratteegene . . 
Af disse raader jeg ikke at samle Agern til Sæd, endskønt de 
ere sædvanlig større end dem, man antræffer paa de høje 
Træer; thi det kunde være muligt, al Opvæksten beholder 
noget af Stamarten ved sig, og da man i et Oldenaar har frit 
Valg, saa handler man sikrest, at samle dem under de største 
Træer man finder i Skoven«. 

7. KROGH har gjort den Erfaring, at den norske Fyr pas
ser bedst i hans Egn, og helt ind i Midten af det 19 de Aar-
hundrede har man med megen Interesse omfattet Forsøg med 
Fyrrefrø af nordisk Oprindelse, men i Modsætning til ZANTHIER 

og HUBERT har mange kun lagt Vægt paa Hjemstedet, uden 
at spørge om Modertræernes Form, og det samme Standpunkt 
indtog Forstmændene senere, da den opblomstrende Plante
patologi bragte Spørgsmaalet i Forgrunden. STEENSTRUP havde 

1) Se herom Haandbog i Skovbrug S. 287, og A. OPPERMANN : Arveligheds
forskningen i Skovbrugets Tjeneste (Tidsskrift for Skovvæsen, 1909 B, S. 18). 

2) DUHAMEL DU MONCEAU: Des semis et plantations des arbres, 1760, 
S. 85—87. GRAM og v. LANGEN stod i Forbindelse med DUHAMEL. 

21* 
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sagt, at »Stammernes rankere eller krummere Vækst . . . hos 
Naaletræerne fornemmelig afhænger af den mere eller mindre 
sluttede Stand hvori de staa;«1), og en lignende Opfattelse 
fandtes vistnok omkring Midten af det 19 de Aarhundrede hos 
det store Flertal af Datidens Forstmænd2). 

8. Mig bekendt foreligger der ingen Udtalelse fra S. M. 
BJØRNSEN, som kunde tyde paa, at han ansaa Modertræernes 
Form og Vækst for at være arvelig. Med stor Dygtighed sty
rede han 1829—57 Frøvindingen paa Valdemarslund, og efter 
alt, hvad jeg ved om H. SCHADES mangeaarige Arbejde, 
først som Assistent hos BJØRNSEN, fra 1856, og NYHOLM, siden 
som Skovrider (1876—1902), har han fortsat i BJØRNSENS 

Spor. De Kogler, man har indsamlet, er vel hentede fra 
mange Skove, men man dog antage, at Fyrrebevoksningerne 
i Hornbæk Plantage, som indtil 1851 blev bestyret af BJØRN

SEN, har leveret en væsentlig Del deraf. Kulturen er i sin 
Tid udført ved Saaning i kort Lyng8). Nu findes her ogsaa 
mange gode Træformer, endog udmærkede Stammer. Jo mere 
vi nærmer os Stranden, desto ringere bliver Formen, ligesom 
i Sonnerup Plantage og Tisvilde Hegn, men dog langtfra i 
samme Grad. Forskellen kan vel stamme fra flere Aarsager, 
hvoriblandt Vindstyrken og Vindretningen som er mere gun
stige Øst for Gilbjerghoved end ved de nordvestlige Kyster af 
Sjælland. Man har nemlig Forholdet S:N mellem Antal af 
Døgn med Vind fra sydlige og fra nordlige Himmelhjørner4): 

Station 

Sejerø 

Hesselø 

Nakkehoved. . . 

Vindstyrke (Skala 1-12) 

Decb. 
-Febr. 

4.2 

3.9 

2.4 

Marts 
-Maj 

3.5 

3.2 

2.1 

Juni 
-Aug. 

3.3 

3.2 

1.8 

Sept. 
-Nov. 

4.0 

3.9 

2.3 

Forhold S:N 

Decb. 
-Febr. 

1.4 

1.5 

2.1 

Marts 
-Maj 

1.1 

1.1 

1.5 

Juni 
-Aug. 

0.9 

1.0 

1.8 

Sept. 
-Nov. 

1.3 

1.4 

1.9 

') Geognostisk-geologisk Undersøgelse, S. 18, 73. 
2) En afvigende Mening kan vel tænkes at ligge bag ved den ovenfor 

S. 262 gengivne Udtalelse fra Kommissionen af 1850. Overforstmester v. KROGH 
kan fra sin Fader have arvet Sans for Arvelighedens Betydning (S. 302). 

3) ERIK VIBORG: Botanisk Bestemmelse af Sandvexter, 1795, S. 45. 
4) Haandbog i Skovbrug S. 454. 
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Hvis Frøvindingsanstalten ikke har øvet nogen Kontrol 
med Indsamlingen, da har man vel overvejende plukket af de 
lave og daarligt formede Træer. Desværre er der noget, som 
tyder paa, at dette har været Tilfældet: c. 1863 begyndte man 
Anlægget af den lange Plantage Horneby Sande, som strækker 
sig fra Hornbæk By op mod Nakkehoved, men hvoraf Staten 
en detail har solgt den østlige Del ud mod Kysten. I denne 
Plantage, hvortil man maa antages at have brugt Frø fra 
Valdemarslund, findes en overvældende Mængde vrange For
mer af Skovfyr, ikke blot ud mod Havet men ogsaa i den 
sydlige Side, langs Landevejen, hvor Læforholdene er gode. 
Man kunde lave en prægtig Samling af vrange Fyrreformer 
fra Horneby Sande, der særlig anbefales som et let tilgænge
ligt Sted, hvis aabne Bevoksning giver let Adgang til Fotogra
fering. I det sydøstlige Hjørne af Plantagen anlagde Forsøgs
væsenet 1896 en lille Prøveflade (CI), hvis Bevoksning stam
mer fra Tiden omkring 1863. Jordbunden er 65 cm gulbrunt 
Sand, under hvilket findes »stærkt Blaaier der dog nedefter 
synes at blive mere og mere sandblandet«; Grundvand op
træder ved Lerlagets Overflade. Bevoksningen er frembragt 
ved Rækkekultur, gennemgaaende vellykket og skærmet af 
tilstødende sluttede Bevoksninger undtagen mod Syd. Træ
formerne er gennemgaaende tarvelige. 

9. Hvor der føres en Aarbog1) for Skovbruget, bør den 
indeholde Oplysninger, saa nøjagtige og fyldige som de kan til
vejebringes, om hvorfra man hvert enkelt Aar har faaet sit Frø, 
og paa hvilke Kulturarealer dette eller de frembragte Planter 
har fundet Anvendelse. Spørgsmaalet: Hvorfra? betyder ikke 
blot: Fra hvilket Land eller: Fra hvilken Egn; man bør ogsaa 
have Oplysning om Modertræernes Form. Ikke al Fyr, som 
har hjemme i Norge eller Sverige, er rank og velformet; sand
synligvis har vi netop fra det førstnævnte Land faaet Frø af 
højst forskellig Kvalitet. De ypperste Former finder vi i 
Nødebo Holt (Fig. 39, 42), men ogsaa Træerne paa Nygaard 
(Fig. 43) er gode; derimod forekommer det mig, at nogle af 
BJERREGAARDS Fyrrer (Fig. 45, 46) har en tarvelig Form, og 
det samme gælder om flere af Træerne paa Rathlousdal (Fig. 

') Haandbog i Skovbrug S. 748. 
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47). Gennem Forstkandidat C. F . JENSEN er jeg bleven op
mærksom paa, at der findes gode Fyrreformer i Vindum Skov; 
maaske staar vi her over for nogle af de Forsøg, der er ud
førte før og efter 1847 (S. 303). 

10. Indsamling af Fyrrekogler bør i vore Skove foregaa 
under Opsigt, og man maa foretrække at give en høj Dagløn 
til paalidehge Folk fremfor at lønne efter Akkord. Ganske 
urigtigt er det (ERWIN BAUR) at tage Fyrrefrøet fra de Træer, 
som yder den største Mængde Kogler og Frø. Kogleudbyttet 
gaar sandsynligvis parallelt med svag Tilvækst, »man züchtet 
also unbewuszt seinen Kiefernbestand herunter,«. 

11. Man bør søge at faa Afkom fra de gamle Fyrretræer 
paa Gram og Gjessinggaard; ogsaa paa Villestrup, Buderup-
holm, Nygaard, Bramstrup bør man indvinde Frø, ligeledes i 
Nødebo Holt. 

12. Ved Studierejser i Udlandet og Forsøg herhjemme 
med Fyrrefrø fra forskellige Lande bør vi søge at faa oplyst, 
hvilke Racer der udmærker sig ved god Vækst og gode Stamme
former, som paa Loddenbjerg, samtidig med at de kan taale 
vort Klima. Mest nærliggende er det vel at søge til Egne, 
der ligner Danmark i klimatisk Henseende; men umuligt er 
det ikke, at ogsaa andre Lande kan yde os noget af Værdi, 
selv om deres Klima afviger væsentligt fra vort; vi har jo 
allerede Erfaring for, at Fyr fra det indre Sverige udvikler sig 
meget smukt hos os. Vore Studier giver os Anledning til at 
nævne nogle Steder, hvis Frø kan fortjene at prøves hos os, 
saaledes at man hvert Sted kun samler Kogler fra gode Be
voksninger, der helst maa fotograferes1). 

Først og fremmest bør man søge til Trøndelagen, hvorfra 
KROGH sandsynligvis har hentet det Frø, som han og SCHMIDT 

anvendte. Baade Varme og Nedbør skifter stærkt fra Sted til 
Sted, efterhaanden som vi gaar mod Øst ind i Landet, hvilket 
ses af følgende Sammenstilling2): 

') Dette Kontrolmiddel anvendes allerede i Praksis af Skovrider K. 
MØRK-HANSEN. 

2) H. MOHN: Klima-Tabeller for Norge, I, 1895 (Vidensk. Selsk. Skr.). 
Nedbørsiagttagelser i Norge, utgit av det Norske Meteorologiske Institut, 1912. 
— En Del Stationer er kun i en kort Aarrække fulgte med Maalinger. 
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Station Nov.-Marts Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Aar 
Temperatur, Grader C. 

4.4 7.8 11.2 13.1 13.2 10.8 7.0 6.4 
3.3 7.7 11.9 14.0 13.5 10.0 5.1 4.7 
3.1 7.4 11.8 14.0 13.5 9.9 5.0 4.7 
2.6 7.4 12.0 14.2 13.6 9.6 4.3 4.2 

Kristian.ssund 1.9 
Trondhjem . .-=-1.7 
Ytterøen .. .-=-1.6 
Stenkjær -=-2.8 

D a n m a r k . . . 1.2 5.2 10.2 14.4 16.0 15.4 12.5 7.9 7.3 

Nedbør, Millimeter 
Kristianssund 
Trondhjem. . 
Ytterøen . . . 
Stenkjær . . . . 

Danmark . . . 

520 
444 
245 
352 

208 

56 
55 
35 
36 

34 

63 
46 
37 
41 

41 

53 
46 
43 
47 

46 

80 
70 
51 
65 

67 

104 
92 
55 
83 

79 

138 
94 
57 
84 

59 

146 
111 
62 
84 

75 

1160 
958 
585 
792 

609 

KROGHS Fødested, Gaarden Tangvold, ligger Sydøst for Trond
hjem. Stangvik, hvis smukke Fyrreskov er omtalt ovenfor 
S. 235, ligger Sydøst for Kristianssund; Nedbøren er paa den 
nærliggende Station 

Tingvold. 621 69 74 60 104 130 153 159 1370. 

Fremdeles er der Grund til at følge det Eksempel, som 
ZANTHIER og GRAM har givet os1), saaledes at vi søger at faa 
Frø fra »de største Mastetræer« i Østerdalen, hvis Klima gan
ske vist afviger stærkt fra det danske, idet man har : 

Temperatur, Grader C. 
2.4 8.5 13.5 15.2 13.9 9.5 3.7 3.1 
2.0 8.4 14.0 15.1 13.2 8.5 2.5 2.3 

=-1.9 4.0 9.4 11.2 10.4 6.3 0.2-=-0.5 

Nedbør, Millimeter 
29 46 52 70 84 42 57 524 
34 56 59 73 90 56 77 632 
12 26 48 68 70 45 34 417. 

Hamar . . . 
Elverum . . 
Røros . . . . 

Hamar , , . 
Elverum . . 
Røros . . . . 

..-=-5.9 

..-=-7.2 

..-=-9.1 

144 
. . 187 

114 

Frø fra disse nordlige Voksesteder bør prøves Side om 
Side med vestnorsk Frø ; Voss har i Juli 14°.9, Ullensvang 
14°.8; Februar - j - 3°.7 og 
Millimeter. 

0°.2; Aarets Nedbør 1316 og 1360 

') ZANTHIER kan vel fortjene, at man undersøger, om der findes Pinus 
silvestris *lapponica paa Harzen. 
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Endvidere maa vi medtage Skotland, for saa vidt ægte 
Frø kan skaffes. Her bør man ikke blot bygge paa et mere 
eller mindre grundigt Studium af Modertræernes Udseende, 
Kogler, Naale m. v., men ogsaa paa historiske Undersøgelser. 
Fra Tiden omkring Aar 1800 haves en rig Litteratur, der for
tæller om Hugst og Foryngelse i de skotske Fyrreskove, saa-
ledes at man ved Rejser af ikke alt for turistmæssig Karakter 
maa kunne faa oplyst, hvor der endnu findes Rester af de 
naturlige Foryngelser fra Tiden omkring Aar 1800 eller den 
næste Generation. Her var en smuk Opgave for yngre Forst
mænd, der kunde begynde Arbejdet herhjemme paa Biblio
tekerne og i Rigsarkivet, hvor WIINHOLTS store Rejseberetning 
findes, men derefter fortsætte i Skotland. 

Maaske bør vi ogsaa hente Frø fra Meklenborg, for saa 
vidt man her kan finde den hjemlige Race; Nedbøren er om
trent som i Danmark, men Vinteren er delvis koldere, og Som
meren er varmere end hos os. Fra det sydligste Lolland om
taler Skovrider CLEMENT1) i 1874 en Saaning fra 1845, hvor 
»Fyrren er saa ret, at der af den kan blive de smukkeste 
Flagstænger«. — Det skulde vel ikke være Fyr fra Meklenborg? 

Endelig bør man følge Hollændernes Eksempel og søge 
til Riga, hvor der lige ud mod Østersøen findes Fyrreskov 
af ypperlig Kvalitet. Aarets Nedbør er her 539 mm, altsaa 
omtrent som i de tørre Egne af Danmark, men Temperaturen 
er stærkt paavirket af det store østlige Fastland, idet man 
if. HANN h a r : 

Station Nov.-Marts Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Aar 
Riga - H 2 . 7 4.7 10.7 15.7 17.9 17.2 12.8 6.6 6.0. 

Saa snart de politiske og merkantile Forhold falder til Ro, vil 
det vistnok være let at skaffe Frø fra Skove nær ved Kysten. 
Hvad der i Handelen gaar under Navn af »Riga Træ«, kan 
selvfølgelig stamme fra Egne dybt inde i det nordlige Rusland. 
R. COLLSTROP fremhæver som en praktisk Erfaring2), at Træ 
fra Riga er blødere end Danzig Træet, hvilket bl. a. viser sig 

') Forhandlinger v. Lolland-Falsters Forstmandsf. Møde 2. Marts 1874. 
Talen er vistnok om Høvængeskov. 

2) Piece, t rykt September 1905 (et Indlæg mod A. BIRCH: Om russiske 
Sveller, 1905), suppleret med velvillige skriftlige Medd., 28/9 1905 og 16/e 1922. 
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i, at man af den ene Slags kan gennemskære et langt større 
Antal Svelleblokke end af den anden uden at skærpe Savbladet. 
Begge Sorter er flaadet Træ. 

13. Meget ønskeligt var det at faa undersøgt, hvorledes 
det forholder sig med den af ZANTHIER antagne store Forskel 
i de tekniske Egenskaber hos forskellige Racer af Pinus 
silvestris. 

14. Haand i Haand med Studier og Forsøg ude i Skoven 
bør gaa et Arbejde paa andre Omraader, til Dels ved Hjælp 
fra Historikere, Topografer og Sprogforskere. 

Forstmændene er vel de nærmeste til at bearbejde Arki
vernes Materiale, hvoraf nogle Prøver er fremdragne i det 
foregaaende. Foruden Rigsarkivets Samlinger vedrørende Skove 
og Skovbrug bør man med Iver studere Arkivsager, som stam
mer fra Frøvindingsanstalten paa Valdemarslund, fra den jyd-
ske (3dje) Overførsterinspektion, fra Haderslev Inspektion og 
fra Overforstmester v. KROGH. Ogsaa private Skov-Arkiver vil 
maaske kunne give værdifulde Oplysninger; det samme gælder 
om Arkivalier vedrørende Bygningsvæsen. 

Skovejere, Forstmænd og Bygningshistorikere vil kunne 
skaffe Oplysning om, hvorvidt der i vore gamle Bygninger og 
deres Indbo findes Fyrretræ, om hvilket man maa antage, at 
det er hugget i vore Naturskove. Nogle Antydninger er givne 
ovenfor. Et Par Ord om Fyrretræs Udseende vil maaske ikke 
være overflødige. Angaaende Midler til at kende mindre Styk
ker Fyrretræ ved Hjælp af Loupe og Mikroskop henvises til 
O. G. PETERSENS Vejledninger1). Naar Talen er om større 
Stykker tildannet Træ, vil man kunne kende Skovfyrren fra 
de andre Naaletræer, om hvilke her kan være Tale, ved Kna
sterne. De større Grene hos Skovfyr sidder i regelmæssige 
Kranse, een for hvert Aarsskud, hvilket viser sig paa Længde
snit som Fig. 9 c. Hvis Træet havde været en Rødgran eller 
en Lærk, vilde der mellem Grenekransene have været spredte, 
noget tyndere Knaster; det samme gælder om Ædelgran, hvor 
de dog er mindre talrige end hos de to nysnævnte Arter. 
Fyrrens Naale sidder i Bundter, to og to sammen, paa Dværg
grene hvis Levealder sædvanlig er 1—4 Aar, og som danner 
smaa lyse Knaster, der ses paa et Længdesnit gennem Marven 

') Diagnostisk Vedanatomi, 1901; Forstbotanik, 2den Udg., 1920. 
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(Fig. 10 a—b). Mørkfarvet Kerne forekommer ikke hos Rød
gran, men hos Fyr, Lærk og undertiden hos Ædelgran. Aar-
ringens Udseende vil ofte kunne vise, om Træarten er Fyr, 
Lærk eller Gran; ogsaa Marven er undertiden et godt Skelne-
middel, men Knasternes Stilling i den regelmæssigt voksede 
Del af Stammen1), f. Eks. 1—10 m over Jorden, giver den 
sikreste Oplysning om, hvorvidt Træarten er Fyr eller et an
det Naaletræ. 

Ved Studiet af vore Stednavne bør man møde uden forud
fattet Mening om, hvornaar Fyrren er ophørt at have Be
tydning for Landets Udseende og Menneskenes Forbrug af Træ. 
Skovejere og Forstmænd vil her kunne arbejde sammen med 
de Mænd, der særlig har kastet sig over Studiet af vore Sted
navne. Med Henvisning til de foranstaaende Udtalelser (S. 185 
-—190) skal et Par Synspunkter fremdrages her. JOHANNES 

STEENSTRUP siger, og vel med Rette, om vore gamle Sted
navne, at »De var nøgterne, praktiske . . .«. Heraf kan man 
formentlig slutte, at Skovnavne snarere fortæller om Skovens 
Udbytte, om den Nytte man kunde have af Skoven, end om 
Bevoksningsformen som saadan eller om Skovens Beliggenhed. 
Krogelunden er ikke en afsides liggende Lund, men en Lund 
fra hvilken man kan faa del til visse Anvendelser, saasom 
Møllebugter, Skibsknæ, Tromlekæfter, Knager, særlig brug
bare krogede Træ; Tyvekrogen er et Skovstykke, der indehol
der tveget Træ, brugbart til Høtyver, Suler m. v. STEEN

STRUP nævner vel som et »godt Middel til at fortolke et Navn, 
at man er opmærksom paa, hvorledes det udtales af Almuen«, 
men siger dog først, at »Det gælder . . . om at finde Navnets 
ældste Udseende«. Det forekommer mig, at Rangforordningen 
bør være en anden: Et Navn, der lever paa Folkets Læber, er 
jo ikke noget, man ser; det høres, og dets Udtale synes mig 
at maatte være vigtigere end Skrivemaaden. Men for at kunne 
høre, hvorledes Egnens Befolkning udtaler Navnet, maa man 

l) I Toppen af gamle Træer er Aarsskuddene saa korte og Grenestillingen 
saa lidet regelmæssig, at Knasterne ikke giver sikker Oplysning; det samme 
gælder, hvor Træet er beskadiget, som f. Eks. paa Fig. 7, 9 b og 11; ligeledes 
paa meget langsomt voksede Træer, f. Eks. de vrange Former Fig. 32—35 
og 37—38 eller gamle Nordlandsfyrrer. Men alt dette er kun Undtagelser, 
som ikke hindrer os i at kende Træet paa Knasterne, hvor. Væksten har 
været nogenlunde normal. 
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have Øre for den paagældende Dialekt, ikke blot for dens 
Udtale af det enkelte Stednavn, men ogsaa af andre Ord mel
lem hvilke man skal vælge, naar Navnet tolkes. Et saadant 
Kendskab til Landets mangfoldige Dialekter findes vel næppe 
forenet hos nogen enkelt Forsker; her maa mange arbejde 
sammen. 

15. Naar man siger, at Skovfyrren, bortset fra Kattegats
øerne, i mange Aarhundreder har været fuldstændig forsvunden 
fra Danmark, da henviser man vistnok altid til JAPETUS 

STEENSTRUP. Dette synes mig ikke. ganske rigtigt, thi denne 
Forfatter siger 1841: »det er en bekendt Sag, at gennem mange 
Sekler intet koglebærende Naaletræ frivilligen har vokset her 
i Landet«. Der maa altsaa foreligge ældre Undersøgelser, men 
hvilken Autoritet de skyldes, har jeg ikke faaet oplyst. Lige saa 
lidt ved jeg, hvem der sigtes til med Udtalelsen »Man havde 
derfor ikke stor Tillid til, at de vilde kunne trives, eftersom de 
antoges aldrig at have vokset i naturlig Tilstand i Danmark«. 
GRAM har sikkert kendt Fyrren i Kronborg Have, og bliver 
meget forbavset over, at de unge Fyrreplanter gaar ud; han 
har vel først haft Tillid til, at de vilde kunne trives. Og F L E I 

SCHER saavel som SCHLEGEL har meddelt Offentligheden, at 
der 1627 fandtes en Fyrreskov paa Fur. Arkivstudier kunde 
man ikke forlange af FORCHHAMMER og STEENSTRUP, maaske 
heller ikke Kendskab til Plantevæksten i alle Egne af Jylland, 
men trykte Kilder som f. Eks. Atlas Maior burde de dog under
søge og vurdere, før de udtalte sig saa bestemt. STEENSTRUP 

antog al vor dyrkede Fyr for tysk, skønt der i Rude Skov, 
tæt ved de Moser han undersøgte, fandtes baade norsk og 
skotsk Fyr ; men denne Fejltagelse kan ikke lægges ham stærkt 
til Last, thi S. M. BJØRNSEN, der havde været Skovrider i 
Nærheden 1825—29, var lige saa daarligt underrettet, uagtet 
han havde Plantageinspektør A. SCHÄFFER, en Søn af M. G. 
SCHÄFFER, til Nabo. Om STEENSTRUP senere har beskæftiget 
sig med Fyrreracer, ved jeg ikke ; i Sorø har han 1841—45 
boet samtidig med G. SARAUW, hvis Beskrivelse af Frederiks
borg Amt han tidligere havde studeret, og af hvem han havde 
kunnet lære meget. 1841 siger han, »at de Skelnemærker mel
lem Fyr og Gran, som hentes alene fra Veddet, ikke ere til
strækkelige, hvad enten man har friske Naaletræer for sig, 
eller kun de i Tørvemoserne opbevarede Stammer«. I Bromme 
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Plantage havde der været god Lejlighed til at studere Knaster 
og Kernedannelse paa tilvirket Træ af Fyr og Gran1). 

16. Idet man gaar ud fra, at Fyrren er forsvunden, søger 
man en Forklaring paa Forholdet. FLEISCHER imødegaar 
den ældre Opfattelse fra Oeconomisk Magazin, hvorefter Mo
sernes Fyrrestammer »skulde have ligget der fra Syndflodens 
Tid af, eller ved en anden stærk Oversvømmelse være bragte 
dertil fra andre Lande«. STEENSTRUP tænker sig, at Jordbundens 
»egentlige Fyrre-Element i Fortiden maaske tør antages for
brugt«; »Fyrrens Tid er længst forbi, og med den de begun
stigende Forhold«. VAUPELL har som bekendt forklaret Egens Sejr 
over Fyrren ved Træarternes Forhold til Lys og Skygge; JOHN-

STRUP søger Aarsagen i »en successiv Overgang fra et arktisk til 
det nuværende tempererede Klima«2), medens man i vore Dage 
antager, at en varm og fugtig klimatisk Periode har haft stor 
Betydning for Egens Fremgang. Med Rette siger DEICHMANN 

BRANTH: »Naar en Art kommer under meget forandrede Livs
forhold, hvad enten det sker pludselig eller gradvis, saa gaar 
den under, dersom den ikke kan holde sig væsentlig ufor
andret«8). WARMING nævner baade Klima og Svampeangreb, 
men siger derefter, at da Klimaet atter blev koldere og mere 
tørt, havde Fyrren »faaet den mere skyggetaalende og højere 
voksende Eg til Medbejler, senere den endnu farligere Bøg . . . 
Som en vigtig Faktor for dens Udryddelse maa naturligvis 
ogsaa Mennesket nævnes.« 

Lad os betragte de tre sidstnævnte Faktorer: Højde
væksten, Bøgen og Mennesket, nærmere. 

Enhver Forstkandidat ved fra GUSTAV HEYERS Højdekur
ver, at Fyrren i hvert Fald til 70 Aars Alder har en større 
Højde end Egen, naar Naturforholdene tiltaler begge Træ
arter4). Da Fyrren over for Jordbunden er den nøjsomste af 
de to Arter, vil den paa mager Jord vokse langt hurtigere end 

') Se Tidsskrift for Skovvæsen 1894 B, Side 8 1 ; jfr. 1895 A, Side 201. 
-) (FALBE-HANSEN og SCHARLING:) Danmarks Statistik I, 1885, S. 78. 
8) A. FORSTER: Verdens Begyndelse og Ende, overs, af J. S. DEICHMANN 

BRANTH, 1877, S. 65. 
4) Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten, 1852. If. R. W. 

BAUER var Foden i Hessen-Darmstadt 1821—72 lig 0.25 m, altsaa 0.80 danske 
Fod. Saa vidt jeg mindes, er det GEORG F. L. SARAUW, der har gjort mig 
opmærksom paa dette Forhold ved HEYERS Kurver. 
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Egen. Ogsaa J. F. HANSEN sætter Fyrrens Højdevækst over 
Egens1), og til det samme Resultat kommer man ved at se 
paa SCHWAPPACHS Tilvækstoversigter for de to Træarter2). 
I øvrigt maa det fremhæves, at vel gør Højdevækstens Ind
flydelse sig meget stærkt gældende inden for samme ensaldrende 
Bevoksning, men i Fortidens uregelmæssige Naturskove har 
dog maaske andre Faktorer, saasom Frugtbarhedsalderen og 
Frøets Spredning, været fuldt saa vigtige. 

Som udpræget Skyggetræ er Bøgen sikkert en meget farlig 
Fjende for Skovfyrren, hvor begge Træarter kan trives og for
ynge sig. Jeg anser det for sandsynligt, at Bøgen i de kolde 
højtliggende Dele af Nordjylland, hvor Egens Krav til Varme 
under Frømodningen har hemmet dens Udbredelse, direkte har 
afløst Fyrren^ Men ogsaa Bøgen fruktificerer sparsomt i disse 
Dele af Landet, og selv i sluttet Bøgeskov opstaar let Humus
former, der hindrer Træartens naturlige Foryngelse. Under 
saadanne Forhold finder Fyrren Fristeder, hvor den kan 
opretholde Arten, selv om talrige Individer maa bukke under 
i Kampen mod den fremtrængende Bøg. 

Hvor Eg eller Bøg forekom Side om Side med Fyr, har 
Mennesket rimeligvis foretrukket denne sidste Art som den 
rankeste og den, der lettest lod sig bearbejde; med Stenalderens 
Redskaber kan man jo, som paavist ved de bekendte Forsøg, 
der er udførte paa Broholm af F. SEHESTED 3) , udmærket be
handle det bløde Naaletræ. Saa længe Befolkningen kun 
var spredt og faatallig, har den vel ikke kunnet øve stor Ind
flydelse paa Sammensætningen af de uhyre Skove. I Middel
alderens store Opdyrkningstid anser jeg det for givet, at For
bruget har bidraget til Fyrrens Forsvinden. Men efterhaanden 
som Skovene blev forhuggede, opstod der Lysninger, paa hvilke 
Bøgen vanskelig kunde komme frem, og det er da sandsynligt, 
at Udviklingen har taget et andet Forløb: Hvis der fandtes 
gamle frugtbærende Ege eller Avnbøge i Nærheden, og Jor
den var nogenlunde god, tilfaldt Arealet disse Træarter, men 
under mindre gunstige Forhold har de nøjsomme Lystræer 

J) Et Afsnit af Læren om Skovbrugets Økonomi, 1877, S. 2. 
2) Ertragstafeln der wichtigeren Holzarten, 1912. 
8) (F. SEHESTED): Om Brug af Stenredskaber (Ur 12:te Skandinaviska 

Naturforskaremötets Förhandlingar, Stockholm 1880). Huset staar endnu paa 
Broholm (Archæologiske Undersøgelser 1878—1881 af N. B. F. SEHESTED, 1884). 
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Birk og Fyr kunnet danne Skov; Bevægelsen kan her ske
matisk fremstilles saaledes: 

E § r } _ Bøg - Blaabær - Lyng - { J ^ 

Der er et stort Spring fra Erkendelsen af, at Fyrren før 
vor Tidsregnings Begyndelse havde ophørt at være vort her
skende Skovtræ, til den Antagelse, at Arten forlængst skulde 
være fuldstændig uddød i Danmark. 

17. Gennem lange Tider har Forstmændene, særlig her i 
Danmark, fortrinsvis givet de umælende Dyr: Heste, Kvæg, 
Hjortevildt, sammen med Naturkræfterne: Vinden, Natte
frosten, og Jordbundsforholdene Skyld for Skovenes Ødelæg
gelse. Fuldt saa megen Skyld falder dog vist paa Mennesket, 
det saakaldte homo sapiens. SCHILLERS Ord: 

Gefährlich ist's, den Leu zu wecken, 
Verderblich ist des Tigers Zahn; 
Jedoch der schrecklichste der Schrecken 
Das ist der Mensch in seinem Wahn 

gælder ikke blot, naar Krig og Revolutioner ryster Samfundet 
i dets Grundvold, men for Skovenes Vedkommende ogsaa 
under tilsyneladende rolige Forhold. Her holdes Planteæderne 
i Ave af de glubende Dyr, men hvor Mennesket vinder Frem
gang, nøjes det ikke med at rydde Skoven for at bygge paa 
Jorden og dyrke den; ved Forhugning lader det ofte den pro
duktive Skovgrund gaa over til Ødemark, og selv hvor Skoven 
vedblivende kan holde sig som Bevoksningsform, forringes 
dens Godhed, idet de teknisk værdifulde Racer hugges bort. 
Skematisk kan man her, som ved Vindens Virkning (S. 259), 
fremstille Menneskets »Sortering« af Træformerne saaledes 
(Fig. 52): 

777777777777777777777/7777777777777777777/7777777777777777777777777 

III. Krat. I. Urskov. II. Vrange Skove 
(»Degenerationszoner«). 

Fig. 52. Skematisk Fremstilling af hvorledes Mennesket sorterer Træformerne. 

I en Urskov paa Voksesteder, der tiltaler Træarten (I), 
vil a snart vinde Sejr over de fleste c og b, som da viger til-
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bage til ringere Voksesteder. Naar Mennesket efterstræber a 
tilstrækkeligt stærkt, tager b Overhaand (II) og bliver Ene
hersker efter at have undertrykt c. Efterhaanden som a for
svinder, og der bliver Trang paa Træ, tager Mennesket til 
Takke med b og levner kun et usselt Krat (III), bestaaende 
af Træracen c. 

Naar Skovene kommer under Forstmandens Røgt og Pleje, 
gaar Bevægelsen i modsat Retning, men hvis han anvender 
Selvsaaning i II, og i III bruger Frø af Modertræer med daar-
lig Slægtsarv, da naar han ikke til Maalet: de gode Former 
som herskede i Urskoven (I); maaske han endog, som i Studs-
bøl Plantage (Fig. 38) kun frembringer en Kratskov. Her, som 
paa andre Omraader af Skovdyrkningen, gælder det at »følge 
og understøtte Naturen i dens Virkninger«. For at kunne dette 
maa vi forstaa, hvorledes Skovnaturen, dens Træformer og 
Træracer, har optraadt gennem Tiderne: Historiske Studier 
mäa, som hos VAUPELL, gaa Haand i Haand med Naturstudiet. 

DIE WEISSKIEFER IN JUTLAND. 
In den dänischen Wäldern nimmt die Weisskiefer (Pinus silvestris) 

einen untergeordneten Platz ein. Nur 2 pCt. des Waldareals ist 
mit dieser Holzart bewachsen; der jährliche Ertrag ist nur 40000 m3 

oder 3 pCt. der gesammten Produktion; von der Kulturfläche ist 
4 pCt. Weisskiefer, und eine Zeit ist die Zahl sogar auf 1 pCt. her
untergekommen. 

JOHANN GEORG VON LANGEN führte 1764 die Kiefer in die nord-
seeländischen Staatswälder ein, und schon vor zweihundert Jahren 
hatte JOHAN ULRICH RÖHL auf Tisvilde Flugsand an der Küste Katte
gats den Anbau versucht. Später wurde, sie in allen Gegenden des 
Landes gebaut, und besonders hat der Hannoveraner GEORG WILHELM 
BRÜEL sie in grossem Masstabe bei Kulturen auf den jütländischen 
Heiden verwendet. In der ersten Hälfte des 19 ten Jahrhunderts sind 
die meisten Kiefern in Jutland zu Grunde gegangen, und die Species 
von Pinus, welche durchaus überwiegend in unseren gegenwärtigen 
Kulturen auf Heiden und Dünen verwendet wird, ist die Bergkiefer, 
Pinus montana. Doch war die Vernichtung durchaus nicht so voll
ständig, wie NIEMANN es angenommen hat (S. 269—270). 

In einer fernen vorgeschichtlichen Zeit war der grösste Teil 
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Dänemarks mit Kiefernwäldern bewachsen, von welchen wir jetzt 
die Überreste in den Torfmooren finden. Nach der »Kiefernperiode« 
folgte eine »Eichenperiode«, und später hat die Buche in den meisten 
Wäldern des Landes die Eiche verdrängt. Zuweilen folgte die Buche 
gewiss direkt nach der Kiefer. Klimatische Veränderungen wie auch 
das Verhalten der Waldbäume gegen Licht und Schatten und andere 
biologische Verhältnisse haben dazu beigetragen, den Übergang von 
der einen Waldform zu der andern hervorzurufen; auch der Mensch 
kann etwas Einfluss auf den Verlauf des Kampfes geübt haben. 

Um die Mitte des 19 ten Jahrhunderts meinten die tonangebenden 
dänischen Naturforscher (FORCHHAMMER, STEENSTRUP), dass die Kiefer 
schon vor dem Anfang der historischen Zeit in Dänemark völlig aus
gestorben wäre, und ebenso hat man geglaubt, dass sie auch sehr früh 
aus Holstein, Oldenburg und Holland verschwunden sei. Die na
türliche Westgrenze der Holzart in Mitteleuropa wird östlich von 
Dänemark und Holstein durch das westliche Deutschland nach den 
Cevennen gezogen; doch hat NILS SYLVÉN durch ein Punktieren der 
Linie gezeigt, dass er die Lage der Grenze für unsicher hält. 

Schon im Jahre 1872 hat indes der dänische Botaniker DEICH
MANN BRANTH eine Reihe von Zeugnissen über das Vorkommen der 
Kiefer, noch bis zum Jahr 1800 auf der kleinen Insel Læso, die im 
nördlichen Teil des Kattegats liegt, an den Tag gebracht, und kurz 
zuvor hat man sie auf der etwas südlicher gelegenen Insel Anholt 
beobachtet. Auch aus der jütländischen Halbinsel hat man in der topo
graphischen und historischen Litteratur eine Reihe von wenig beachte
ten Zeugnissen über Kiefernwald noch in dem 16ten, 17ten und 18ten 
Jahrhundert , die durch neue geologische Untersuchungen von Dr. 
KNUD JESSEN unterstützt werden. 

Die Frage: wann ist die Kiefer won Westjütland verschwunden? 
hat für die praktische Forstwirtschaft Bedeutung. Wenn dieser Zeit
punkt weit zurück liegt, ist es möglich, dass die Naturverhältnisse 
der Holzart nicht mehr zusagen, und im Gegensatz: Wenn diese hat 
leben können, gedeihen und sich natürlich verjüngen bis in die Ge
genwart, dann muss sie auch in Zukunft hier gebaut werden 
können, wenn wir nur die rechten Rassen finden, die rechten Stand
orten und das rechte Verfahren beim Anbau: Bodenbearbeitung, Säen, 
Pflanzung, Mischung, Durchforstung, Unterbau, Verjüngung. 

Eine Wanderung durch die cimbrische Halbinsel (Fig. 16) zeigt 
uns folgende Verhältnisse: 

Im Jahre 1548 befiehl ein Königsbrief, dass ein halb Dutzend 
grosser Kiefern bei Börglum im nördlichen Jutland, wo damals noch 
grosse Wälder waren, sollten gefällt werden. Es ist wahrscheinlich 
aus dieser Gegend, dass man den Samen zu einer Kiefernsaat geholt 
hat, welche ungefähr 1560 bei Gunderslevholm auf Seeland ausgeführt 
wurde. Der Bestand wird c. 1630 von dem Botaniker JOACHIM BURSER, 
der Professor in Sorö war, erwähnt; ein Zweig findet sich in dem 
dänischen Teil seines Herbariums, welches in Upsala, wo LINNÉ es 
benutzt hat, aufbewahrt wird. Die lateinische Beschreibung ist auf 
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S. 166 wiedergegeben. Vielleicht ist ein Baum von dort nach Herlufs
holm hingekommen. 

1805 waren grosse und schöne Kiefern bei Höiriis auf Insel 
Mors in dem Limfjord, und 1627 vernichteten die kaiserlichen Truppen, 
die in Jutland eingedrungen waren, einen ganzen Kiefernwald auf 
der naheliegenden Insel Fur, deren Name aus dem dänischen Worte 
für P. silvestris: Fyr (mit der norwegischen Furu, deutsch Föhre, englisch 
Fir verwandt), hergeleitet ist. Ein lateinischer Bericht von c. 1680 über 
diesen Wald findet sich auf S. 173. Auch in dem lateinischen Text zu 
dem von JOAN BLAEU herausgegebenen Atlas Maior (1662) wird Kiefer in 
Dänemark erwähnt (S. 193). Zwar stammt diese Darstellung von dem 
holländischen Historiker PONTANÜS, welcher 1639 starb, also ehe Öre-
sund die Grenze zwischen Dänemark und Schweden wurde; seine 
Beschreibung von dem Nadelwald kann doch nicht wohl aüfgefasst 
werden, als ob sie nur für die Provinzen Schonen, Halland und Ble-
kingen gültig wäre. PONTANÜS war in Helsingör geboren und Schüler 
von TYGE BRAHE, ebenso wie der Vater JOANS, WILLEM BLAEU. 

Aus der Gegend südlich von Aalborg, zwischen Vive und Tisted, 
hat man einen Bericht über Vorkommen der Kiefer noch im 18ten 
Jahrhundert , und an mehreren Stellen in der Nähe findet man Kiefern
bäume, welche 90 bis 110 Jahre alt sind; wahrscheinlich sind sie Ab
kömmlinge der natürlich vorkommenden Kiefern dieser Gegend. Das
selbe gilt von den Kiefern auf Gjessinggaard (Fig. 49—51), wo ein ge
fällter Baum das Alter 155 Jahre gezeigt hat. 

In der grossen mitteljütländischen Waldpartie hat man keine 
Fundstellen für Kiefer; ihr Begleiter aber, Linncea borealis, tritt in 
der Gegend bei Vinding in solcher Weise auf, dass man sie für wild
wachsend annehmen muss. In Holstein kommt diese Pflanze stellen
weise vor, wo man vermuten muss, dass in neueren Zeiten natürlicher 
Nadelwald gewesen (S. 223—225). Kleine Kulturen mit Nadelholz 
aus der Zeit 1730—1760 werden hier erwähnt, ohne dass es gesagt 
wird, dass der Same aus fremden Orten eingeführt wäre. 

Bei Gram, im südwestlichen Jutland östlich von der Stadt Ribe, 
findet sich eine Allee von Kiefern, die im ls ten Abschnitt S. 137—161, 
mit dazu gehörenden Bildern Fig. 1—15, beschrieben ist. Diese Gegend 
ist dem Westwind sehr stark ausgesetzt, die Niederschläge sind gross: 
77 cm, und das Klima etwas rauh; die Kiefer hat aber doch hier 
eine bedeutende Grösse (Fig. 1—2 und 5) und ein hohes Lebensalter er
reicht. Die Allee ist wahrscheinlich im Jahre 1760 oder kurz vorher 
durch Pflanzung von Heistern erzeugt, ein Verfahren welches gleich
zeitig auf dem holsteinischen Güte Borstel verwendet wurde (S. 215). 
Später ist die Allee gewiss nachgebessert worden, und einer von diesen 
jüngeren Bäumen ist im Jahre 1921 gefällt worden (Fig. 7—14). 1908 
wurde in dem naheliegenden Hain Namens Lunden eine Kiefer ge
fällt, welche 146 Jahre alt war. Von Fjersted (Fig. 15: Foerstede) 
werden natürlich vorkommende Kiefern vom 18ten Jahrhunder t er
wähnt; bei Lindet, Toftlund und Hjartbro hat man vor 200 Jahren 
Nadelholzsaaten gemacht; bei Mandbjerg ist ein Kiefernbestand ge-

Det forstlige Forsøgsvæsen. VI. 14. Juli 1922. 22 
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wesen, welcher am Ende des 18ten Jahrhunderts , wo er 70 Jahre alt 
war, Sparren und Balken gegeben hat. 

Der Kartograph JOHANNES MEJER hat auf seiner Karte über »Nor-
dertheil vom Alt Nordt Frieszlande. bisz an das Jahr 1240« östlich 
von Karlum (Callum) bei der Signatur eines Waldes geschrieben: Lauter 
Dannebaume (Fig. 18). Zwar hat man diese Angabe in Zweifel ge
zogen, gewiss aber mit Unrecht (S. 199—211); wir dürfen annehmen, 
dass dort in dem 13ten Jahrhunder t oder vielleicht sogar nahe an 
der Zeit, wo MEJER lebte, ein Wald von lauter Kiefernbäumen ge
wesen, welcher durch Feuer und Sturm zernichtet wurde und wovon 
Reste noch in den Sandhügeln der Gegend zu finden sind. Zwar wird der 
Nadelwald nicht in MEJERS handschriftlicher Darstellung, welche 
auf dem seeländischen Schlosse Ledreborg aufbewahrt wird, erwähnt, 
auch nicht in dem von DANCKWERTH verdorbenen gedruckten Text, 
welcher 1652 herausgegeben wurde. Dieses Schweigen bedeutet aber 
nichts. Die damaligen Waldbeschreibungen nennen hauptsächlich nu r 
Buchen und Eichen, die fruchttragenden Bäume, welche bedeutende 
Einnahmen durch die Schweinemast versprachen, und dazu auch 
noch die Hasel; man verschweigt gewöhnlich die Esche, Linde, Ulme 
u. m. a. Holzarten. 

Eben so wenig wie bei Karlum spricht MEJER von den Nadel
bäumen auf dem holsteinischen Gute Breitenburg bei Itzehoe, wo 
HEINRICH RANTZAU 1580 ausgedehnte Saaten von Nadelholz ausgeführt 
hatte, welche auf einem Denkmal beschrieben sind, das er selber auf
setzen Hess (S. 212). Zwar hat der Kurfürst von Brandenburg ihm 
1595 Samen von Kiefer, Fichte und Eibe versprochen; dieses Ereig-
niss darf aber nicht mit seiner Arbeit im Jahre 1580 vermischt wer
den, wo alles dafür spricht, dass er Samen von natürlich vorkommen
den Kiefernbäumen verwendet hat. NIEMANN hat wiederholt diese 
Nadelwälder beschrieben. WAGNER, der mehrere holsteinische An
lagen von der Mitte des 18ten Jahrhunder ts erwähnt (S. 216), r ü h m t 
den Wuchs der Kiefer auf Breitenburg. 

Vor dem Jahre 1600 treffen wir also Kiefernkulturen sowohl auf 
Seeland wie in Holstein. Von Mecklenburg erwähnt COLERUS Kiefern
saaten (S. 214, Anm. 2), welche doch nicht, wie es DENGLER angenom
men hat, durch die dänische Königin SOPHIA, sondern wahrschein
lich durch ihre Verwandte, die Herzogin SOPHIE aus Mecklenburg-
Schwerin ausgeführt sind. LINNÉ erwähnt eine Kiefernkultur im öst
lichen Schonen, welche im Anfange des 17ten Jahrhunderts angelegt 
wurde (S. 313). 

Die F'orstverordnung vom 24. April 1737 für die Herzogtümer 
Schleswig und Holstein (S. 216) schreibt Nadelholzkulturen nebst An
lagen von Eichel-Kämpen vor, und zwar in solcher Weise, dass man 
sich die Nadelhölzer in diesen Gegenden als natürlich vorkommend 
denken muss. Die gleichzeitige Verordnung vom 26sten Januar 1733 
für das Königreich Dänemark enthält keine entsprechende Bestim
mung. Aus Plöen im östlichen Holstein, zwischen Segeberg und Ol
denburg, gibt ein Bericht 1764 (S. 218) uns das Bild von Wäldern mit 
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natürlich vorkommendem Nadelholz, Heisterpflanzungen, künstlicher 
Kultur durch Saat und natürlicher Verjüngung vermittelst Samen
bäume. HELMOLD erzählt in seiner Cronica Slavorum, wie er mit 
dem Bischof GEROLD zusammen am 8ten Januar 1156 einen Wald in 
der Nähe der holsteinischen Stadt Oldenburg abgebrannt hat, und die 
Beschreibung, welche S. 220 wiedergegeben ist, deutet darauf, dass 
hier die Rede von einem uralten Kiefernwald sei, in welchem ein
zelne Eichen sich befanden, welche von den Slaven verehrt wurden. 
DENGLER hat mit Unrecht dieses Ereigniss in das Grossherzogtum 
Oldenburg im nordwestlichsten Teil des deutschen Reichs verlegt. 
Im letztgenannten Lande hat DENGLER Nadelholzkulturen um das 
Jahr 1700 nachgewiesen, nimmt aber an, dass hier nur von künst
licher Einführung die Rede sei. Beschreibungen 1705 von Oldenburg 
und Delmenhorst, welche damals mit Dänemark vereinigt waren, 
zeigen (S. 227), dass hier zwar künstliche Saaten ausgeführt waren, 
aber auch, dass »Tanne« neben Buche und Eiche auf eine solche 
Weise genannt wird, dass man annehmen muss, dass alle drei Holz
arten in den Wäldern des Landes, wo die Buche noch jetzt unter
geordnet ist, natürlich vorkommen (S. 228). 

Auch im östlichen Holland (S. 231—234, 307) ist die Kiefer wahr
scheinlich wildwachsend, wenn auch selten. Schon im Jahre 1500 hat 
man Kiefernsamen eingeführt und in der Nähe- von Breda, wo man 
noch jetzt einen sehr schönen Kiefernbestand (Fig. 20) findet, gesäet. 

Zuweilen ist es schwierig zu entscheiden, ob die Wörter: Danne, 
Tanne, Fichte und Föhre, die eine oder die andere Holzart bedeu
ten. Vielleicht ist die Benennung ursprünglich gemeinsam für mehrere 
Arten gewesen, und ist dann der Art gefolgt, die stets in der betref
fenden Gegend einheimisch gewesen. In Dänemark ist Fichte (Picea 
excelsa, Dänisch: Gran oder Rödgran) nicht in der neueren Zeit (aus
ser vielleicht auf Læso) gefunden, und es muss angenommen werden, 
dass die. oben besprochenen Nadelhölzer aus Dänemark sämtlich Pinus 
silvestris seien. 

Unsere Studien führen zu der Annahme, dass die Grenze der 
Kiefer auf dem europäischen Kontinente, zwischen Westriorwegen und 
Nordspanien, durch Westjütland, Holstein, Oldenburg und Groningen 
nach dem südöstlichen Holland geht. Von Gelderland ab biegt die Grenze 
dann (DENGLER) etwas gegen Osten bis Hessen, und von hier geht sie 
in Frankreich hinein. Die merkwürdige Krümmung der Westgrenze 
in Mitteleuropa haben wir ausgeglichen. 

Wir brauchen nichteine »Degenerationszone« an der Westgrenze 
der Kiefer zu haben. Vorzügliche Kiefernbestände finden sich bei 
Stangvik, südwestlich vonTrondhjem ( N . W I L L E ) , sowohl als bei Breda 
(Fig. 20), und in Foret de Haguenau (G. HUFFEL) kommen ausgezeich
nete Formen vor. Dänemark betreffend zeigt eine Reihe von Bildern, 
die später hier näher erwähnt werden, dass die Kiefer bei uns eine 
bedeutende Grösse und eine besonders gute Form (Fig. 26—28) er
reichen kann; gleichzeitig ist das Lebensalter höher, als in der Forst
wirtschaft gefordert wird. 

22* 
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Bei künftigen Untersuchungen über das Vorkommen der Kiefer 
in der historischen Zeit soll man auf die Ortsnamen (S. 185—190 
u. m. St.) und das Holzwerk in alten Gebäuden (S. 176, 191—192) Ge
wicht legen, wie auch auf Möbeln und anderes Hausgerät (S. 225, 
Anm. 2). Von Læso hat E. ROSTRUP (S. 162) schon früher Mitteilungen 
über Kiefernzweige in alten Hausdächern gegeben. — 

Wie sollen wir uns nun erklären, dass die Kiefer sowohl vor 
hundert Jahren, als auch in der neueren Zeit, kränkelte und zu Grunde 
gegangen ist? Weshalb sind die meisten Kiefern, welche in Däne
mark vorkommen, von ärmlicher Gestalt? 

Die Antwort auf diese Fragen erhalten wir, wenn wir die Ras
sen der Holzart und die klimatischen Verhältnisse studieren. 

Die pflanzenpathologische Forschung, und zwar besonders die 
grundlegenden Arbeiten von E.ROSTRUP( S.264) haben uns gelehrt, Samen 
aus den nördlichen Teilen Europas: Norwegen, Schweden, Finnland, 
Schottland, vor den aus Deutschland eingeführten, zum Teil in der 
Gegend von Celle und Lüneburg geernteten (S. 297), vorzuziehen; mit 
Recht hat man gemeint, auf diese Weise Rassen zu bekommen, 
die widerstandsfähiger gegen Krankheiten seien als die deutschen. 
Schon vor 1850 haben praktische Waldbesitzer und Forstwirte den
selben Standpunkt eingenommen (S. 298—305). Noch weit früher hat 
man doch aus anderen Ursachen auch die norwegische Kiefer vor
gezogen. Schon 1770 beschrieb H. D. v. ZANTHIER, ein Schüler und Mit
arbeiter v. LANGENS, die hochnordische Kiefer, Pinus süvestris *lap-
ponica, als eine besondere Art oder Abart: die Mastkiefer oder Föhre, 
verschieden von der deutschen Kiefer, welche sie sowol in Form und 
Höhe, wie auch in Tragkraft des Holzes weit übergehen dürfte. 
Er erhielt vermittelst dänischer Forstleute Samen von den gröss-
ten Mastbäumen aus Österdalen in dem mittleren Norwegen für seine 
Forstkulturen im Harz, und wir dürfen erwarten, alte P. s. lap-
ponica oder Abkömmlinge davon in der Umgebung von Wernigerode 
zu finden (S. 289—293). Auch in Dänemark ist nach 1770 gewiss Kiefern
samen aus Österdalen gekommen; wahrscheinlich ist es diese Rasse, 
die noch in Nödebo Holt bei Esrom See, nördlich von Kopenhagen 
(Fig. 39—40, 42, S. 276—289), vorkommt. 

Der tüchtige Forstmann F. F. v. KROGH, welcher von 1773 bis 
1821 in der Inspektion Haderslev Jägermeister war, stammte aus der 
Gegend von Trondhjem und hatte die Erfahrung gemacht, dass die 
norwegische Kiefer die Rasse war, welche am besten für Nordschleswig 
passte. Fig. 43 zeigt schöne, alte Kiefern, die wahrscheinlich aus dem 
mittleren Norwegen stammen. Auch aus den südlichen Teilen dieses 
Landes, aus Kongsberg und den Küstengegenden, ist Kiefernsamen nach 
Dänemark gekommen; wahrscheinlich ist Norwegen der Heimatsort 
der schönen alten Kiefern auf Fig. 44, wie auch einiger Bäume, 
die in dem 17 ten Jahrhunder t im Kronborg Garten bei Helsingör 
gepflanzt sind (S. 277). Es musste Aufsehen erregen, dass diese letzt
erwähnten Bäume gross und lebensfähig waren, als v. LANGEN 1764 
seine Tätigkeit in Dänemark begann, wogegen die jungen Kiefern-
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kulturen schon 10 Jahre nachher auszugehen anfingen (S. 265). Ein 
norwegischer Forstmann, der im Jahre 1800 durch Deutschland reist, 
erstaunt über die schlechten Formen der Kiefern, welche er bei Darm-
stadt trifft (S. 267). 

Unter den Ländern, welche Kiefernsamen nach Dänemark geliefert 
haben, müssen auch Mecklenburg (S. 297) und Schottland, (S. 298) 
erwähnt werden. Schon 1750 hat (S. 308) OTTO V. MÜNCHHAUSEN die 
schottische Kiefer auf seinem Gute Schwöbber bei Hameln gebaut; 
bald darauf sieht man sie bei Harbke, und c. 1790 ist sie nach Däne
mark gekommen. 

Nicht zu allen Zeiten ist die Kränklichkeit der Kiefer gleich 
hervortretend gewesen. Besonders schädlich wirkte eine feuchte Periode 
um 1830 (S. 272—274), deren Spuren noch an alten Nadelbäumen in 
verschiedenen Gegenden des Landes sichtbar sind. 

Die schlechten Stammformen in den Kiefernbeständen Dänemarks 
hat man als Ausschlag der Wirkung des Windes auf die einzelnen 
Individuen zu erklären versucht. Diese Wirkung ist auch sehr deut
lich, kann aber doch nicht die einzige Ursache sein. Die ver
schiedenen Rassen: nordische, deutsche, schottische etc., werden nicht 
gleich stark vom Winde beeinflusst; hierzu kommt aber noch, dass 
innerhalb desselben Kiefernbestandes verschiedene Baumformen vor
kommen (KIENITZ, ERWIN BAUR), ebenso wie bei den kräuterartigen 
Pflanzen, mit welchen W. JOHANNSEN seine grundlegenden Versuche 
ausgeführt hat, und in dem Buchenwald, dessen Baumformeh der 
Verfasser besonders studiert hat. Wenn nun der Wind auf den Bestand 
einwirkt, ruft er eine Sortierung, die schematisch auf Fig. 36 dar
gestellt ist, hervor. 

Zuäusserst in der Windseite, bei I, werden die Formen a, bt und 
b2 bald unterliegen. Am besten kann die Form c2 sich bewähren, 
weil sie nach ihrer Natur in derselben Richtung geht wie der Wind; 
Ci, die der Windseite entgegen wächst, verliert wahrscheinlich ihre 
Hauptachse; die Sprossen aber, welche nach der entgegengesetzten Seite 
gehen, können das Leben erhalten, und allmählich, wenn die Pflanzen 
einander gegenseitig etwas Schutz leisten, kann der Baum seiner Natur 
folgen: nach der Seite zu wachsen, woher der Wind kommt; in dem 
fortgesetzten Kampf unter äusserer Einwirkung und dem Einfluss innerer 
Anlagen, wringt und krümmt sich der Baum entlang der Erde. In den inne
ren Teilen des Bestandes, bei II, wird a zu Grunde gehen, und wahrschein
lich auch b±. Mit der Zeit wird b2 zur Macht gelangen, c2 überschatten 
und darnach cx. Eine Form, welche in der Hauptsache b2 ist, aber auch 
einige ^-Anlagen hat, wird allmählich hinaus gegen den Wind 
wachsen können, welcher wieder diesen Teil der Kronen gegen die 
Schutzseite treiben wird, und in diesem fortgesetzten Kampf entstehen 
merkwürdige Zig-Zag geformte Äste. Bei III wird a allmählich alle 
seine Nachbarn: c t und c2, bx und ö2, unterdrücken, so dass wir einen 
hübschen Bestand mit geraden Stammen erhalten; etwa vorkommende 
krumme und schiefe Formen können bei der Durchforstung leicht 
entfernt werden. Die Kronen werden vorzugsweise von den Wirkungen 
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des Windes geprägt; wahrscheinlich wird man doch auch die Wir
kung von inneren Anlagen sehen können. 

Wild, Insekten, Frost, Schneedruck, Pilze, Terrain, Boden und 
viele andere Verhältnisse können dazu mitwirken, das Bild noch 
bunter zu machen; die Sortirung des Windes können sie aber nicht 
hindern. Durch gemeinsame Wirkungen von äusseren Verhältnissen 
und inneren Anlagen erhalten wir eine Waldkontur von dem bekann
ten Aussehen: von der Windseite, nach einer gebogenen Linie, steigend, 
welche nach den Umständen einer Parabel oder einer Hyperbel ähn
lich ist. 

Fig. 31—35 zeigen einige Bilder von dem verwitterten Wald: ein 
Kiefernbestand 1805 in Tisvilde Flugsand am Kattegatt angelegt und 
früher von mehreren Schriftstellern beschrieben, am ausführlichsten 
und gründlichsten von JOHS. HELMS. Fig. 29—30 zeigen Abkömmlinge 
von dem äussersten kriechenden Teil des Bestandes. 

In verschiedenen Gegenden Jütlands findet man gute jüngere 
Kiefern, zum Teil an Stellen, die dem Winde stark ausgesetzt sind 
und rauhes Klima haben (Fig. 21—25). Der schönste Bestand, vielleicht 
aus norwegischem Samen, steht auf Loddenbjerg (Fig. 26—28). Unter ähn
lichen Verhältnissen kann man sehr schlechte Formen antreffen, wie 
in Studsböl Plantage zwischen Haderslev und Ribe (Fig. 38). Wir 
dürfen annehmen, dass man zum grossen Teil Kiefernsamen er
halten habe, welche von Bäumen mit schlechten erbliehen Anlagen 
geerntet sei. Wo die Einsammlung von Zapfen pro Hektoliter 
bezahlt wird, werden die Arbeiter dazu versucht werden, sie 
aus verkrüppelten Bäumen zu ernten. Während v. LANGEN meinte, dass 
die Baumform nicht erblich wäre, vertrat ZANTHIER ebenso wie 
MILLER und DUHAMEL eine andere Ansicht; Z. verlangt ausdrück
lich Zapfen von den grössten Mastbäumen, und KROGH warnt dagegen, 
Eicheln aus Gestrüpp-Beständen zu sammeln. 

Es ist doch nicht nur der Wind, welcher die Baumformen 
sortiert. Auch Wild und Vieh können in derselben Richtung wirken, 
weil sie vorzugsweise die geraden Formen zerstören und weniger leicht 
mit breiten und buschigen Bäumen fertig werden können. Das Wei
den ist eine mitwirkende Ursache zu den schlechten Formen bei 
Bonaduz, welche die Grundlage für die ausgezeichneten Versuche AR
NOLD ENGLERS bilden (S. 260). 

Noch schädlicher als Wild und Vieh ist doch der Mensch, der 
sogenannte homo sapiens. Die Worte SCHILLERS: 

Gefährlich ist's, den Leu zu wecken, 
Verderblich ist des Tigers Zahn; 
Jedoch der schrecklichste der Schrecken 
Das ist der Mensch in seinem Wahn 

gelten nicht nur, wenn durch Krieg und Revolutionen die Grund
lagen des Staatskörpers erschüttert werden, sondern in betreff der 
Wälder auch unter anscheinend ruhigen Verhältnissen. Hier wer
den die Pflanzenfresser von den reissenden Tieren in Zucht ge-
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halten; wo aber der Mensch die Übermacht bekommt, begnügt er sich 
nicht damit, die Gegend zu entwalden um auf dem Boden Wohnungen 
zu bauen und denselben urbar zu machen, sondern durch Devastation 
des Holzbestandes lässt er manchmal den ertragsfähigen Holzboden 
in Ödland übergehen, und selbst wo der Wald sich fortwährend als 
Bestandesform erhalten kann, erleidet die Bestandesbonität dadurch 
eine Verringerung, dass die technisch wertvollen Formen weggehauen 
werden. Schematisch lässt sich hier, wie bei der Wirkung des Win
des, die vom Menschen bewerkstelligte »Sortierung« der Baumformen 
darstellen (Fig. 52). 

In einem Urwalde, an Standorten, die der Holzart zusagen (I), 
wird a bald den Sieg über die meisten c und b davontragen, welche 
dann nach weniger günstigen Standorten zurückweichen. Wenn der 
Mensch a stark genug nachstellt, so bekommt b die Oberhand (II) 
und wird nach Unterdrückung von c Alleinherrscher; es bilden sich 
hier Benkwälder (»Degenerationszonen«), welche vorwiegend aus 
schiefen und krummen Bäumen bestehen. Je nachdem nun a ver
schwindet und das Bedürfnis an Holz empfindlich wird, nimmt der 
Mensch mit b fürlieb und lässt nur ein kümmerliches Gestrüpp (III), 
aus c bestehend, übrig. 

Gleichzeitig damit, dass der Mensch die Baumformen sortiert, 
indem der Wald zerstört wird, greift seine Wirksamkeit in den Kampf 
unter den Holzarten ein. Wo der Buchenwald verwüstet wird, ent
stehen Blossen, die mit Gras oder Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) 
und Heidekraut (Callana vulgaris) bewachsen werden; hier kann die 
Buche nicht gedeihen, und den Umständen nach wird der Platz von 
Eichen und Weissbuchen oder Kiefern und Birken in Besitz genom
men. Schematisch kann die Entwickelung so dargestellt werden: 

E i c h e } Buche -
Kiefer 

_ j Eiche 
l Weissbuche 

Heidelbeere — Heidekraut — < _. . 
\ Birke. 

Auf diese Weise können wir uns erklären, dass die Kiefer eine 
Freistätte hat finden können, wo die Art sich erhalten kann, wenn 
auch zahllose Individuen in dem Kampf mit den hervordringenden 
Laubhölzern unterliegen müssen. Es ist ein grosser Sprung von der 
Erkenntnis, dass die Herrschermacht der Kiefer vor dem Anfang unse
rer Zeitrechnung in den Wäldern Dänemarks aufgehört habe, bis zu 
der Annahme, dass die Art schon längst ganz ausgestorben sein sollte. 

Wenn der Wald unter Hut und Pflege des Forstmannes kommt, 
geht die auf Fig. 52 dargestellte Bewegung in entgegengesetzter Sich
tung. Wenn er aber in II natürliche Verjüngung verwendet und in 
III Samen von Mutterbäumen mit schlechten erblichen Eigenschaften 
benutzt, dann erreicht er nicht das Ziel: die guten Formen, die in 
dem Urwald I herrschten; vielleicht bringt er sogar, wie in Studsböl 
Plantage (Fig. 38), nur ein Gestrüpp hervor. 
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Hier, wie auf änderen Gebieten des Waldbaus, gilt es, wie eine 
alte Forstverordnung sich ausdrückt, der Natur in ihren Wirkungen 
zu folgen und sie zu unterstützen; um dies zu können, müssen wir 
verstehen, wie die Waldnatur sich geändert habe, wie die Baum
formen und die Baumrassen durch die Zeilen aufgetreten sind. 
Historische Studien müssen, wie bei dem grossen dänischen Natur
forscher CHRISTIAN THEODOR VAUPELL, Hand in Hand mit dem 
Naturstudium gehen. 
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