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betaler den gældende dagspris. 
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MINDEORD 

om 

LÆREREN OG VENNEN PROFESSOR, DR. H.C. 

ADOLF OPPERMANN 
I anledning af 100 årsdagen for hans fødsel d. 14. januar 1861. 

ADOLF OPPERMANN var søn af skovrider på Holsteinborg 
skovdistrikt A. C. N. M. OPPERMANN og hustru født RASBECH. 
Slægten stammer fra Hannover, hvorfra nogle af dens med
lemmer under Napoleonskrigene drog til Danmark i slutnin
gen af det 18. århundrede. OPPERMANN var student fra Sorø 
1879 og blev forstkandidat 1883; men da havde han allerede 
som forststuderende deltaget i skovbrugs undervisningen fra 
1882. Professor i skovbrug blev han i 1887; men med hensyn 
til hans løbebane, værker, sæde i kommissioner og udvalg, 
æreshverv i ind- og udland m.v. henvises i øvrigt til A. 
HOLTENS udførlige (dog ikke udtømmende) nekrolog i dette 
tidsskrifts l. hefte, januar 1932, hvoraf fremgår, at OPPER
MANN gennem halvhundrede år ydede en mangfoldig og væg
tig indsats i dansk skovbrug, højt begavet, alsidig og flittig 
som han var. 

Her skal kun dvæles ved sider af hans virksomhed som 
undertegnede har haft personlig kontakt med gennem mere 
end 20 år fra jeg var elev på Landbohøjskolen til professo
rens død. 

Min første beskæftigelse som ung kandidat var som assis
tent hos OPPERMANN ved undervisningen på Landbohøjsko
len og som honorarlønnet medhjælper ved Statens Fortslige 
Forsøgsvæsen i årene 1912-14. 

Fra første færd var professor OPPERl\'IANN og jeg på bølge
længde, og jeg tror, ingen af hans elever fra den gang vil 
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modsige, at han var lærer af Guds nåde. Vi, der fulgte un
dervisningen i hans velmagtsdage, blev studerende i den. 
rette tid. 

Skulle man nævne, hvem OPPERMANN var elev af, måtte 
det nærmest blive C. D. F. REVENTLOW. Skovbrugshistorien 
var vel nok professorens element fremfor noget. Hans af
handling »Bidrag til det danske Skovbrugs Historie 1786-
1886« kan vist uden at gå nogen for nær betegnes som den 
lødigste skovhistoriske indsats i vor tid, indeholdende mere 
end viden nok til en doktordisputats. Men når OPPERMANN 
var oplagt, og det var han trods et vaklende helbred som 
regel, kunne han holde en åndfuld forelæsning også over 
skovleskafter, så man lyttede anspændt og morede sig. Det, 
der morer, husker man, og professoren anvendte bevidst 
paradoxet som støtte for tilhørernes hukommelse. 

ADOLF OPPERMANN var talsmand for en intim og levende 
vekselvirkning mellem videnskab og praksis i vort fag, og 
han viste i gerning, at han mente det. Få kendte Danmarks 
skove som han, og han sørgede også for, at de studerende så 
noget til praksis gennem de for deltagerne uforglemmelige 
ekskursioner, hvor han, som ellers holdt en vis afstand, var 
kammeratlig og munter. Engang vi var gæster hos godsejer 
HILLERUP på Gammel Kirstineberg på Falster og en dejlig 
sommeraften gik ud over markerne, sagde en af eleverne 
noget om den gode falsterske jord, hvortil godsejeren svare
de på sit klingende falstringsk: Jamen det her er nu det rene 
flyvesand! OPPERMANN bemærkede tørt: »Det er dog den art 
flyvesand, der kan dæmpes med hvede«. 

Professorens form kunne være både ironisk og sarkastisk, 
og som modstander i en diskussion var han livsfarlig i kraft 
af sit vid, sine kundskaber på mangfoldige områder og sin 
fænomenale hukommelse. 

For at dette ikke skal blive et glansbillede, skal det ær
ligt indrømmes, at professor OPPERMANN selvfølgelig også 
havde sin begrænsning og sine menneskelige svagheder. Han 
blev let piqueret og kunne have ondt ved at glemme selv 
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småting, der havde irriteret ham. Det fortælles, at han og en 
kendt fortsmand var blevet uvenner, og da de ved en eller 
anden lejlighed var med på samme ekskursion, blev nogle 
behjertede mænd enige om at gøre et forsøg på at stifte fred. 
Man fik de to uvenner op på samme vogn og kørte - det var 
i hestekøretøjernes tid - ud over heden. Først blev der talt 
om vej r og vind; men så ville skæbnen, at oen anden herre 
fortalte, at han led af søvnløshed. Selvfølgelig fik han alle de 
kendte gode råd om at tælle får, drikke en aftenbajer osv., 
hvortil han erklærede, at der ikke var det, han ikke havde 
prøvet: sovepiller, kurophold, læsning i sengen m.m. Her 
brød OPPERMANN ind og spurgte deltagende: Har de nogen
sinde prøvet at læse noget af det, De selv har skrevet? I 
stedet for at le og give igen med samme mønt blev modpar
ten smækfornærmet, og al mægling måtte opgives . 

OPPERMANN hørte ikke til dem, man klappede på skulderen 
og hurtigt blev familiær med, og de fleste anså ham vist for 
kølig og eksklusiv, hvad han kun til en vis grad var. Han gik 
ikke til daglig med hjertet på læben, man han ejede en bun
den varme, som ikke var til at stå for, når den kom frem, og 

- han var elskelig mod børn . Her ligger et brev foran mig fra 
den gang jeg var »i professorlære« og havde hjulpet med til
rettelæggelse og afholdelse af skovbrugseksamens 3. del på 
et nordsjællandsk distrikt. Det er dateret 21. maj 1941, og der 
står bl. a.: »En oprigtig Tak for at De har taget Stødet af 
for mig ved Eksamen; den var endda sheng nok.« 

Det må ikke glemmes, at noget godt helbred havde 
professor OPPERMANN ikke, og de, der kendte ham, er ikke i 
tvivl om, at han ofte døjede legemlige smerter og vel også 
havde sine bekymringer med udsigt til forværring. Heri 
lå utvivlsomt noget af grunden til , at han kunne være pirre
lig og utålmodig overfor modstand. I et brev af 14. juni 
1912 lykønskede han mig til overstået forsteksamen og 
skrev: »Jeg var meget træt af at eksaminere, særlig i Stats
skoven (Falster). Saa længe det staar paa, kan jeg nok holde 
Dampen oppe, synes jeg, men bag efter kommer Slappelsen«. 
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OPPERMANN talte såre sjældent om sin sygdom; næppe 
mange har hørt ham nævne den, og spørge til hans helbred 
skulle man absolut ikke. Det tog han nærmest som en for
nærmeise; han ville ikke beklages hverken direkte eller in
direkte. Kun en eneste gang omtalte han sin sygdom til mig, 
og da hans udtalelse ved den lejlighed er et eksempel på, 
hvad jeg mener med »bunden varme«, anfører jeg dem her. 
Der var sommerøvelse i Odsherred, og jeg assisterede. En 
del af tiden lå OPPERMANN på hospital, gennemgik en smerte
fuld kur og blev vist også opereret i benet. Da vi den sidste 
dag spiste frokost sammen, sagde han: »Og så skal De have 
tak for at have hjulpet en syg mand uden at have ladet ham 
føle, at han ikke duede til ret meget«. 

Under nævnte sommerøvelser i Odsherred gik professoren 
og jeg en varm sommerdag rundt og så til de tomandshold 
blandt eleverne, som havde træmålingsopgaveromkring i 
skoven. Blandt disse elever, hvoraf mange nu er ·døde, var 
nuværende professor CARL MAR: MØLLER og skovrider 
LORENTZ KRARUP. Da vi kom, lå de begge og sov sødeligt i 
skyggen under en bøg . Alt, hvad professoren sagde, var: 
»Her mangler et opslag ligesom på .færgerne om natten: »Gå 
stille, tal sagte, tænk på de sovende«, og så gik vi videre uden 
at forstyrre. 

Det var en offentlig hemmelighed, at professor OPPER
MANN og professor PRYTZ ikke netop var venner, vidt for
skellige som de var, og deres bedømmelse af en præstation 
faldt ofte noget uens ud. Min obligatoriske dagbog fra ophol
det på Wedellsborg skovdistrikt blev indsendt og læst af 
begge skovbrugsprofessorer. OPPERJVIANN havde læst den 
»med megen interesse«, medens PRYTZ betegnede den som 
»helt ufyldestgørende«. 

I sit hjem var professoren en hyggelig og elskelig familie
fader, og for den enkelte elev var hans interesse meget større 
end almindelig antaget. Hvis en ellers flink eleven tid slø
jede af, enten det nu skyldtes private bekymringer, dårligt 
helbred eller en Sturm- und Drangperiode, blev han kaldt ind 
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til en privat samtale, der formede sig uden nysgerrighed og 
moralprædiken, alene af interesse for den unge mand. Jeg 
ved flere end een, for hvem en sådan samtale blev en støtte. 

Professor OPPERMANNS hjælpsomhed overfor de nybagte 
kandidater med at skaffe dem beskæftigelse er legendarisk. 
Der har jo været tider, hvor mulighederne for unge forst
kandidater mildest talt var små både hjemme og ude. Den 
største chance var, som udtrykt 'af skovrider O. HEILMANN, 
»at gå over i anden virksomhed«. 

Fra samtaler i årenes løb skal nævnes et par eksempler 
på karakteristiske Oppermannske bemærkninger. Der var 
tale om en den gang meget kendt og anerkendt skovbruger, 
som havde skrevet en artikel om visse arbejder på distriktet. 
Jeg sagde noget om, at det måtte være et stort og vanskeligt 
arbejde, der lå bag, hvortil professoren bemærkede: »Ja N.N. 
er en mester i at overvinde vanskeligheder - (lang pause) -
som han selv har skabt«. 

Om en anden mand blev sagt, at enten måtte han være 
meget taktløs eller meget ubegavet. OPPERMANNS kommentar 
lød: »Det ene udelukker jo ikke det andet«. 

Når OPPERMANN skrev, arbejdede han koncentreret og 
m eget omhyggeligt, men ikke hurtigt, som det vist alminde
ligt var antaget. 7. december 1915 skrev han i et brev : »Jeg 
arbejder langsomt og bliver ved med at file på fremstillin
gen, mer end fornuftigt er«. Da han skrev »Træ og andre 
Skovprodukter«, skuffede det ham, at der kun blev solgt 
nogle ganske få eksemplarer. »Det stemmer sindet til be
skedenhed«, ytrede han stilfærdigt. 

Og så giver jeg ordet til A. OPPERMAi\i\ selv. Heldigvis har 
jeg bevaret en del af hans breve helt fra min studietid til 
hen imod hans død. De bør vel engang ende i Landbohøjsko
lens arkiv, men er for åbenhjertige til foreløbig at gøres til
gængelige i deres helhed. Jeg anfører nogle uddrag, som sy
nes mig karakteristiske for personligheden og mennesket. 
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22/1 1912. Bemærkning i brev, der fulgte med de officielle 
udtalelser om min dagbog: »Hvor Træarter (og Mennesker?) 
har det godt, bliver de underligt fordragelige« . Der var vist
nok tale om blanding af nåletræ og birk i blæsende og ikke 
blæsende klima. 

29/8 1912. »Publikum taaler kun Skovbrug i smaa Doser«. 

21/1 1913. »En Professor har det godt, naar han har en 
elskværdig og forstaaende Direktør, og naar hans Kolleger i 
Undervisningsraadet ikke gør ham for mange Knuder.« ... 

De tyske elever i Eberswalde siger: »Med Aarene bl iver 
Mennesket stedse ældre, stedse dummere og stedse mere 
skikket til Statstjenesten. Og naar det er bleven rigtig gam
melt, rigtig dumt og som Følge deraf skikket til al Slags 
Statstjeneste, bliver det pensioneret, faar en Orden og bliver 
prisgivet den offentlige Foragt«. 

10/11 1915. I et brev, da jeg lå på sanatorium: »Foreløbig 
keder De Dem altsaa; det hører sikkert til de sundeste Be
skæftigelser« . 

2/ 4 1916. »Man naar her i Landet lige saa vidt ved Skridt 
som ved Trav; lunte er den nationale Gangart; - jeg har kørt 
i mange Lande. men Lunten burde have været besunget af 
Poul Møller; den er noget for os selv ligesom den danske 
Skalle.« 

23 / 1 1918. I anledning af en ansættelse i skovbruget: »Hvis 
jeg turde, vilde jeg tæni<e paa Blæksprutten: 

Hr. Matthison Hansen er Kinesernes Tolk. 
Kineserne er et meget nøjsomt Folk. 

Men jeg tør ikke« . 
En tilføjelse i brevet lyder: »NN er vist en af det halve 

Dusin, der er sikker paa at faa Vallø«. 

26 / 5 1918. »Foreløbig maa vi vist nøjes med at tale og 
skrive, men den Tid kommer nok, om ikke for mig, saa for 
Dem, hvor man kan lægge Torpedo under Arken - Hjem
stedet for de rene og urene Dyr.« 
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7/7 1918. Talen er om et udvalg, hvori sad en mand, Op
permann ikke kunne lide, og som han mente burde have 
været udelukket for sine synders skyld: 

»Og før De gaar til det første Udvalgsmøde, beder jeg Dem 
læse 10. Sang af Adam Homo, særlig Stykket om Magdalene
stiftelsen, hvis Patron og Direktionsmedlem Homo bliver, 
idet Pastor Dr. Buck lover: 

For Fortids Synd Tilgivelse De har. 
De ej blot haabe tør, hvad er forjættet, 
De bør nu tro, at Skylden er udslettet.« 

21 / 12 1919. I anledning af, at undertegnede søgte et rejse
legat: »De maa endelig ansøge. Faar De Nej, da er De Mar
tyr, en i Danmark meget fordelagtig Stilling . .. 

Min Kone siger, at De vist bliver et meget vanskeligt Barn 
for Direktoratet« . 

Tiden ændrer mangt og meget, selvom det er usandt, at om 
hundrede år er alting glemt. Videnskabelige resultater og 
sandheder har som oftest en begrænset levetid, hvilket ikke 
forringer dem. Selv når vi, der har lært af professor A. Op
PERMANN og husker ham, ikke er mere, vil hans indsats i 
dansk skovbrug som lærer, videnskabsmand, skaber af for
søgsvæ senet og kontaktmand med udlandet og dets skov
brug blive stående og vise sig egnet til og inciterende at bygge 
videre på. Vi står i gæld til ham, han har gavnet dansk 
skovbrug, danske skovbrugere og danske skovejere som 
meget få. 

Poul Lorenzen 



DE NEGATIVE GRENE 

Af skovrider AAGE BAV;\'GAARD 

Da jeg i 1957 indsendte mit manuskript om negative gre
ne, troede jeg, at der næppe kunne komme mere ud af 
mine afknopningsforsøg, men at de i øvrigt også viste til
strækkeligt til at sandsynliggøre teoriens rigtighed, i hvert 
tilfælde i en sådan grad at man her i Reventlows fædreland 
med de store tyndingstraditioner måtte føle ansporing til på 
højere plan at anstille en indgående undersøgelse for under 
den sikreste kontrol at finde frem til den udhugnings
rytme, som fysiologisk kan begrundes som rigtig, og såle
des at uvisheden om, hvorvidt man skal føre stærk eller 
svag ungdomstynding, kan ophøre. En sådan undersøgelse 
kunne samtidig omfatte vækstformindskelse sat i relation 
til de afkastede grenes tykkelse. 

Disse forhåbninger brast. Ene iværksatte professor Møl
ler sine kontrolforsøg, om hvis resultat der endnu ingen 
meddelelser er givet. Jeg er professoren taknemmelig for 
den interesse, han har vist mit arbejde, og også for den 
artikel i 1958, hvori han tager afstand fra mine synspunkter. 

Den almindelige tilbageholdenhed er forståelig. Man står 
selvfølgelig famlende og usikker over for så dristige slut
ninger, og det må synes lidet troligt, at en amatør skulle 
kunne finde funktioner, som ikke forlængst var blevet iagt
taget af fysiologer. Det er mig imidlertid ikke ukært, at der 
vises behersket interesse, for selv har jeg naturligvis været 
meget ængstelig, og nødigst af alt ville jeg have blæst fan
farer, hvis det senere skulle vise sig, at jeg havde været på 
vildspor. 

Mine videreførte afknopningsforsøg har imidlertid nu 
visl sådanne resultater, at jeg gerne vil give oplysning 
derom, idet jeg henviser til min artikel fra 1957, derunder 
særlig side 619-623. 

Gren nr. 1 (havebøgen). Afknoppet efterår 1957, ingen 
knopper ved eftersyn den 18/ 3 og 19 / 4 1958, men den 27/5 
fandtes der 54 veludviklede knopper, som blev afpillet. Ingen 
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blade i sommeren 1958, men den 8110 fandtes der 46 knop
per, som blev fjernet. Lige før påske 1959 konstaterede jeg 
absolut knopløshed, men da jeg en måneds tid senere genså 
træet, havde grenen forsynet sig rigeligt med nye skud med 
påsiddende blade. Skuddene blev afbladet, afpillet og op
klæbet på et stykke pap, således som det fremgår af fig . 1. 

Det synes at være en energiudfoldelse så stor, at den næppe 
kan forklares ved barkassimilation eller reservenæring. Jeg 
har siden ladet grenen i fred, og selvom de yderste skudspid
ser nu er døde, står den basale del frisk med grønne blade. 

Gren nr. 2, den tyndeste af de fire, døde i vinteren 1957/58. 
Gren nr. 3 var levende i hele sin længde og uden knopper 

ved eftersynet den 18/3 1958, men den 8/10 var den totalt 
død. 

Gren nr. 4. var også helt levende den 18/3 1958 (konstate
ring ved barkafskrabning) men død den 8/10, dog rigt besat 
med visne, gule blade. 

Som almindelig regel kan deraf sluttes, at levedygtigheden 
er proportional med grentykkelsen1 ), og det er netop for vor 
udhugning meget vigtigt at fastslå, at de tykke grene bruger 
længere tid, inden de giver op. 

Havde jeg i 1957 kunnet ane, at der kun ville gå to år, 
inden de tre grene faldt fra, ville jeg nok have ventet til nu 
med at skrive, for der var jo en ikke ringe mulighed for, at 
det ville blive oplysende at se på stammesnitflader over og 
under de døde grene og at konstatere, om undersnittenes 
årringsvækst i afknopningstiden virkelig var aftaget så 
meget, at grenenes negativitet kunne blive åbenlys synlig 
for alle samt at iagttage, om der nu også selv under så 
tynde grene kunne spores begyndende furedannelse. 

Den 5. april 1959 afskar jeg så stammen over og under 
de døde grene nr. 3 og nr. 4, medens jeg besluttede, at træet 
med gren nr. 2 skulle have lov til at stå urørt i endnu to 
vækstperioder for at se, om de sidste tre årringsbredder2 ) 

ville blive større, nu da passagen var blevet fri, således som 

1) Se gren tykkelserne 1957. side 622. 
2) Grenen havde allerede været død et år. 

2* 
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jeg havde forklaret om mine stammesnit fra 1957, som jeg 
da måUe tyde baglæns fra kendsgerning til årsag. 

På figur 2 ser man så fra siden det afsavede stammestyk
ke med den døde gren nr. 4. Figurerne 3 og 4 viser over- og 
undersnit. 

Gren nr. 4 sad jo oppe i selve kronen, der havde levende 
grene såvel over som under, således at enhver vækstforstyr
relse i undersniUets årringsdannelser alene skyldes grenen. 

Resultatet synes helt overbevisende. 
På oversniUet ser man, at den ovenover siddende krone 

har ydet fuld årringsgang også i de tre afknopningsår (fra x 
til bark). 

På undersniUet er de inderste årringe fra marv til x end
nu bredere end på oversnittet, idet vor gren da var positiv, 
men medens de tre sidste årringe (afknopningstiden) fra x 
til bark på oversniUet lige over grenen viser en vækst, 
målt på selve træklodsen, på tilsammen 9 mm, er den 
tilsvarende vækst på undersnittet kun ialt 3 mm, som følge 
af at grenen i afknopningsperioden har været negativ og 
fortæret en stor del af den fra den ovenover siddende kro
nes nedsivende saftstrøm, der har tjent grenen til svag år
ringsvækst og forspildte knopdannelser. Se godt på fig. 3 
og 4 samt fig. 18, der er fig. 4 i større målestok. 

De viser uimodsigeligt, at grenen virkelig har været nega
tiv i de tre bladløse år, det viser, at professor Møller har 
uret, når han tror, at grenens liv og vækst alene skyldes mo
biliseret reservenæringsstof fra stammen og dens indre, og 
det viser, at han tager fejl, når han mener, at der kan 
være tale om, at grenen forårsager en stofspaltning. Noget 
sådant sker ikke, for så måtte der opstå fortykkelser af år
ringene ved siden af furestedet på grund af forøget tilstrøm
ning, men det gør der ikke. En tør gren skulle da også ven
telig forårsage det samme, og det ved vi, at den ikke gør. 

Endvidere viser fig. 4 og især fig. 18 en tydelig begynden
de furedannelse, samt at grendøden må være indtrådt engang 
midt i sommerens årringsvækstperiode. Den yderste årring 
er nemlig noget bredere end de to foregående som følge af, at 
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passagen for saftstrømmen nedad er blevet åbnet, da døden 
indtraf midt i vækstperioden. 

Den væ kstforstyrrelse, som man kan aflæse på stamme
tværsnittene, er alene fremkaldt af grenens produktions
passivering. Der er genskabt et billede af oprensningens ind
flydelse på slammeopbygningen. 

Snittene lader en ane, hvor stort væksttabet er. Hvis gre
nen ikke var gjort negativ ved knopfjernelse, skulle radius, 
moderat ansat ud fra overfladesnittets vækst, være blevet 
18,5 mm, men som følge af de påtvungne forhold er den kun 
på undersnittet blevet 12,0 mm. De tilsvarende grundflader 
er henholdsvis 1075,64 mm2 og 452,57 mm2 og differensen er 
623,07 mm2 • Den døde grens diameter er 10,0 mm, dens 
grundflade er 78,6 mm2 , og det synes derfor sandsynligt, at 
en bortdøende gren kan bortrøve 8 gange sin egen grundfla
de på den underliggende stammegrundfladel). I hvert til
fælde kan man med sikkerhed sige, at tabet er meget bety
deligt, hvilket man jo hidtil har villet betvivle. 

Af målingerne fremgår det endvidere, at en gren - og det 
gælder i hele dens længde - snerper sig sammen og bliver 
tyndere, når den dør og visner hen. 

Fig. 5, 6 og 7 viser de tilsvarende billeder af et stamme
stykke med gren nr. 3, der jo sad 94 cm over jordoverfladen, 
medens nummer 4 sad højere oppe, nemlig 140 cm over jord
overfladen . Grenens negativitet efter afknopning viser sig på 
akkurat samme måde, som omtalt under beskrivelsen af 
gren nummer 4. Man ser endvidere en væksthemning i den 
side, der er mærket med o, og det både på over- som under
snit. Det skyldes den negative virkning af den ovenfor 
omtalte gren nr. 4, hvis lodrette spor ligger i denne side. For 
at finde begrundelse for den noget flade modsatte side 
måtte vi genrejse bøgen. Min formodning holdt stik. Kronen 
var i denne side yderst grenfattig. 

Nu i oktober 1960 udskar jeg så et stammestykke om
kring gren nr. 2, der jo døde et år før 3 og 4, hvorfor man 

~ ) Denn e beregning er dog svag og usikker. 
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først skulle vente 2 smalle årringe som følge af negativite
ten, og senere 3 års forøgede årringe efter fornyet passage
frihed. Den første antagelse slog ubetinget til, som man ser 
på undersnittets fuldt optrukne årringsgrænser, og den an
den formodning synes også i nogen grad bekræftet, selvom 
den stærke vækst ud mod siden x kan have strålet temmelig 
langt til siden. Træet var udkantstræ med ensidig krone
udvikling til denne side. Fig. 8, 9 og 10 illustrerer dette 
vækstforløb. 

Jeg synes ikke, at der er mulighed for nogen tvivl mere. 
De afbildede stammestykker giver den smukkeste bekræftel
se på negativitet ved grenafkastning, og de tyder på et deraf 
flydende meget stort stammetilvæksttab. Stærk hugst giver 
stor krone og brede årringe, men bliver den svære krone 
ansat for tidligt på en del af stammen, der senere vil renses 
op i selv en meget stærkt hugget bevoksning, bliver der tale 
om væksttilbagegang proportional med de bortdøende gre
nes grundflader. 

Figur 11 kan vist anskueliggøre dette. 
Man ser her en stump stamme af en bøg, som i hele læng

den er høvlet ind til marven, der forløber som i sin tid det 
unge topskud. Man kan næsten se dette for sig i dets bugte
de opadstigning. Der er tre knaster efter bortdøende grene, 
stigende i mægtighed opad. Den nederste gren har været me
get tynd, da den blev kvitteret, og den har derfor kun forvoldt 
ringe ravage i stammens vækst. De to øverste har lavet et 
større postyr. De underliggende årringsbredder viser, hvor
når grenene er kommet i oprensningsvanskeligheder, men 
også at vanskelighederne er fortsat selv efter døden, hvor 
de jo egentlig skulle være overstået. Det skyldes, at ovenfor 
siddende grene nu også er kommet i klemme og er blevet 
stoftyve for alt underliggende. Man vil bemærke, at den træ
side, hvorpå de største grene har siddet, er den svagestgro
ende. Så meget betyder det. Men foreteelsen leder tankerne 
ind på et andet område. 

Vi ved, at bugtede stammer retter sig ud med tiden, idet 
årringsbredden bliver størst i hulningerne og mindst på 
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fremspringene. Det forelægges som en kendsgerning uden 
forklaring, men stammestykket fortæller os noget. Det unge 
skud bøjer bestandig ud til den side, hvor sideknoppen -
den senere gren - ansættes. Det giver det stammefremspring, 
der ved grendød netop får den svageste vækst!). Det stof, 
kronen producerer, og som i sparsommere mængde flyder 
nedad i grenens vanskelige år, aflejrer sig i størst omfang i 
de dybeste indbugtninger. Hvis man en regnvejrsdag står 
og betragter et bøgetræ, vil man se, at den er plaskvåd inde 
i indbuningerne og kun svagt våd på de fremspringende 
stammedele. Måske skyldes vækstophobningen denne Ad
hæsion, måske virker den nedenfor siddende gren også i 
nogen grad spærrende. Samtidig med at stammestykket 
viser svag tykkelsesvækst under den helt døde gren, hvor 
der skulle ventes genopblussen af vækst som følge af opstået 
negativitet opefter, kan man vente, at en bortdøende gren 
- navnlig en tynd - ikke under sin afgang forårsager synlig 
underliggende årringsafsmalning, idet grenproduktionen 
ovenfor kan udvikle sig så mægtigt, at den vanskeligt stillede 
tynde gren kun raner en ubetydelig del af det nedsivende 
vækststof. 

Man spørger, hvorfor der ikke findes furer på andre træer 
end bøg. Ja, på avnbøg er de da i hvert fald endnu tydelige
re, men på f. eks. eg og ask er de næsten ikke til at se, dog 
lidt når barken fjernes. Der er for mig ingen tvivl om, at 
den negativitet, som ved 'iuredannelse så tydeligt kan aflæses 
på bøg og avnbøg, også må være til stede i andre træarter. 
Jeg har i tankerne forestillet mig, at forklaringen må være 
den, at træarternes celler er af forskellig struktur, således 
at bøg og avnbøg i ret stærk grad er bygget således, at saft
udstrømningen foregår radiært, medens andre træarters 
celler har mere tangential udstrømning, hvilket vil betyde, at 
stoftyveriet af en negativ gren forårsager en bredere fure 
eller bælte nedad stammen. Det fik jeg bekræftet ved efter
syn. 

1) Grenen fortærer kun en del af saftstrømmen. 
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Fig. 12 viser et stammeudsnit af en ung ask og fig. 13 og 
14 dets over- og undersnit. Billedet af stammesiden viser 
tydeligt større diameter for oven end for neden, og at det 
er forårsaget af de to sidegrenes bortdøen fremgår klart af 
undersnittes ovale form med den korte akse mellem de mod
stående grene. 

Fig 15, 16 og 17 viser noget lignende på eg, ja på fig 15 ser 
man endda, at der er svag furedannelse (på begge sider) ved 
siden af grenfoden . Billederne af såvel ask som eg viser 
netop, at furedannelsen går mere i bredden end i dybden, 
således som det var grund til at formode. 

Mine gamle lærebøger siger absolut intet om furedannel
ser. Derimod står der i O. G. Petersens forstbotanik side 92 
følgende om kamdannelser: »Kamdannelse er karakteristisk 
for visse Træer, f. Eks. Avnbøg, og bestaar i, at Veddet, og 
dermed Barken, er listeformet fremstaaende i Stammens 
Længderetning. Aarsagen dertil er neppe sikkert kendt; man 
har ment, at det kunde sættes i Forbindelse med, at Barken 
efter tilsvarende Længdelinier var tyndere end ellers, og 
Veddet derfor paa disse Steder kunde udvikle sig under et 
mindre Tryk« . 

Nu ved man så, at der ikke dannes kamme, men furer, 
som efterlader noget, der ligner kamme, hvis furerne ligger 
tilstrækkelig tæt ved hinanden som på avnbøg. 

Jeg mener at kunne fastslå følgende: Vi har fået bekræf
tet, at grenafkastning forårsager væksttab i stammen, at 
dødskampen varer længere, jo tykkere grenen er, af stof
tabet stiger med stigende gren tykkelse, og at dette tab er en 
endog særdeles tyngende udgiftspost i tilvækstligningen. 

Dette, sammenholdt med vor viden om kvalitetsforringel
sens proportionalitet med knaststørrelsen , må være en hjælp 
ved bedømmelsen af, hvorledes en bevoksning rettelig bør 
plejes. 

Jeg takker amanuensis, forstkand. J. KOCH for de udmær
kede fotografier fig . 2-7 samt Dansk Skov forening for den 
glimrende billedreproduktion, der må ses som artiklens væ
sentligste indhold. 
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Fig. 1. \lålesl. l/K 

Fig. 2. Gren nr. 4. Fig. 3. Gren nr. 4. Fig. 4. Gren nr. 4. 
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Fig. 5. Gren nr. :1. Set fra siden. \Jåles t. 1/2 Fig. 6. Gren nr. :1. Oversnit. \Iålcst. l / l 

Fig. S. Grcn nr. '2 fra siden . \I å lcst. 1/'2 

Fig. 7. Gren nr. 3. lJndersnit. \Utl es t. l / l 

Fig. 9. Gren n]". 2. O'·ersnit. \[ålesl. 1/2 Fig. 10. Gren nr. 2. Undersnit. \bllest. 1/2 
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F ig. 12 .. \ sk: \[,\Ies t. t f?' 

Fig. 11. Bog : \[ åles t. 1/3 

Fig. 13 . Ask : O\ crsnit. Grundllade 4-1 cm ' F ig. 1.J.. A.sk: l"ndersnit. Grunclllade 38 cm' 
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Fig. 16. Eg: O\"crsnit. ~låJ es t. 1/2 

I:ig. 15 . Eg: ~lålcs l. 1/2, .. 

Fig. 17. Eg: 'C nd ersnit. ~Iåles t. 1/1,;) 

Fig. 18. Fig. 4 i større m åles tok 



LYSETS INDFLYDELSE PÅ DANNELSEN 

AF LYS- OG SKYGGEBLADE 

Af H. C. HANSEN 

Universitetets plante[ysiologiske Laboratorium 

I de fleste plantefysiologiske lærebøger kan man under 
omtalen af bøgens lys- og skyggeblade læse, at forskel i bla
denes bygning opstår ved den belysning, som skuddet er 
udsat for under anlæggelsen af bladene,d.v.s. året forud for 
bladenes udfoldelse. Denne opfattelse stammer fra en af
handling af NORDI-IAUSEN fra 1903. Nordhausen's forsøg blev 
udført med afskårne grene af bøg. Om det var Iys- eller 
skyggeblade, der udfoldedes, blev afgjort ved måling af 
bladenes tykkelse. Det er et velkendt fænomen, at lysbla
dene er de tykkeste. Nordhausen anbragte grene af bøg i 
forskellig belysning: Sollys, skygge og en mørk kælder. Det 
viste sig, at lysknopperne gav betydelig tykkere blade end 
skyggeknopperne. Senere har KNY i 1909 ved sine )) Bota
nische Wandtafeln« bidraget til udbredelse af disse forsøgs
resultater. Derimod har den danske forstmand, TORKEL 

HOLSOE (1951) V'ist, at blade af tulipantræet, Liriodendron 
tulipifera, præges af belysningen under knoppernes ud
spring. 

For at efterprøve N ordhausen's forsøg, blev bøgegrene 
afskåret lige inden de skulle springe ud og anbragt dels i 
fuldt dagslys, dels i stærk skygge; bladene springer ikke ud 
i mørke. Det viste sig, at Nordhausen's iagttagelser var rig
tige. Bladene fra lysknopperne var de tykkeste. Men den an
tagelse, at man fra bladets tykkelse kan slutte sig til grøn
vævet s struktur, er derimod ikke rigtig, idet bladet fra en 
lysknop, der var sprunget ud i stærk skygge, viste sig at have 
et meget svagt udviklet palisadevæv og ikke som ventet lys
bladets struktur; det var ikke præget af det foregående års 
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Fig. 1. Lysknop af bøg udfoldet i dyb skygge, 0,5 % af ,fuldt dagslys. Palisade 
vævet udviklet som hos et skyggeblad. 421 X 

Fig. 2. Skyggeblad af bøg udfoldet i dyb skygge, 0,5 % af fuldt dagslys. 421 )< 

Fig. 3. Skyggeknop af bøg udfoldet i fuldt dagslys, palisadevævet veludvikle 
med lange og tæt stillede celler som hos et lysblad. 421 X 

Fig. 4. Lysknop af bøg udfoldet i 50 % af fuldt dagslys. Palisadecellerne ikke s 
lange og tæt stillede som på fig. 5. 421 X 

belysning, men af lyset eller rettere af manglen på lys, me
dens det foldede sig ud, sml. fig. 1. 



Fig. 5. Lysknop af bøg 
udfoldet i direkte dags
lys. Palisadecellerne 
lange og tætstillede. 
421 x 
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For at undersøge dette nærmere, blev blade fra såvel lys
som skyggeknopper undersøgt efter at de havde foldet sig 
ud i forskellig belysning. Når bladet fra en skyggeknop ud
folder sig i skygge, får grønvævet den for skyggeblade 
karakteristiske struktur: palisadecellerne er korte og med 
en tilspidset facon, som det ses på fig. 2. Når belysningen 
under udfoldelsen er større, bliver også palisadecellerne 
længere og tættere. I lyset i et væksthus, beskyttet mod 
direkte sol, får palisadecellerne samme længde og tæthed 
som i lysbladet, således som det ses på fig. 3. 

Bladene fra lysknopperne viste det samme forhold. En 
lysknop udfoldet i direkte lys har lange og tætstillede pali
sadeceller, sml. fig. 5. Men når lysknopperne udfoldes i lidt 
svagere belysning, bliver palisadecellerne kortere og sidder 
ikke så tæt, sm\. fig . 4. 

For at sammenligne blade fra Iys- og skyggeknopper, der 
var sprunget ud i den samme belysning, blev nogle af gre
nene fra et i det frie voksende træ fjernet, således at Iys- og 
skyggeknopper på de resterende grene blev udsat for den 
samme belysning. På fig. 6-7 ses, at palisadevævets udvik
ling er den samme. 

Nordhausen's forsøg viser, at bladenes tykkelse er afhæn-
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Fig. 6 og 7. Blade af bøg udfoldede på træet. Inden bladene foldede sig ud blev 
alle skyggegivende grene 'fjernet, således at også skyggeknopperne foldede sig 

ud i fuldt dagslys. 421 x 

gig af den belysning, skuddet er udsat for under anlæggelsen 
af bladene, d.v.s året før de udfoldes. De nu udførte forsøg 
viser, at grønvævets struktur el' afhængig af den belysning, 
bladet el' udsat fol' i tiden lige efter udfoldelsen. 

For at få en mere indgående forståelse af dette forhold, 
blev en lysknop og en skyggeknop sammenlignet. Lyslmop
pen er betydelig større end skyggeknoppen, men denne for
skel skyldes ikke alene, at bladanlægget og knopskællene er 
betydelig større end i skyggekno'ppen, men også, at antallet 
af bladanlæg og knopskæl er større. Hos bøg har de udpræ
gede lysknopper ca. 24 knopskæl og ca. 6 blade, medens 
de udprægede skyggeknopper har ca. 13 knopskæl og ca. 3 
blade. Imellem disse yderpunkter er der mange mellemfor
mer. Det må antages, at stofproduktionens størrelse hos 
støttebladet påvirker knoppens størrelse, selvom man ikke 
kan se bort fra, at de indre kår eller andre forhold, som 
f. eks. knoppens placering på grenen, også kan indvirke på 
de under udvikling værende bladaniæg. Knopskællene er 
brune, hvor de er belyste, men grønne, hvor de dækker hin-
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Fig. 8. Skyggeknoppens udifferentierede bladanlæg; sammenlign. fig. 9. 680 X 

Fig. 9. Lysknoppens udiffe rentierede bladanlæg. 680 X 

Fig. 10. Bøgeblad, der lige er udfoldet i fuldt dagslys; det har ikke fået sin 
endelige struktur. 521 X 

Pig. 11. Ledningsstreng fra et bladanlæg; dens væver differentieret inden 
løvspring. 421 X 

anden. De er uigennemtrængelige for lys, hvorfor bladan
lægget, der er grønt, ikke påvirkes af lyset inden det sprin-
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ger ud. Selve bladanlægget ligger plisseret og sammenpresset 
inden i knoppen. 

Når bladanlæggene i lys- og skyggeknopper er lige tykke, 
betyder det ikke, at de bliver lige tykke efter udspring, men 
at de ligger sammenpressede på samme måde som en lille og 
en stor luftmadras. 

Bladanlæggets størrelse er afgørende for det udfoldede 
blads tykkelse. Det cellevæv i bladanlægget, hvoraf senere 
grønvævet dannes, har i hvilestadiet ikke fået sin endelige 
struktur. Fig. 8- 9 viser de udifferentierede bladanlæg fra 
henholdsvis lys- og skyggeknop. Bladets endelige struktur 
opnås derimod først på et sent tidspunkt under dets udfol
delse. Fig. 10 viser et blad, der er ved at udfolde sig i lys. 

I modsætning til forholdene hos det senere grønvæv er 
strukturen i ledningsstrængene og epidermis allerede ud
formet i hviles,tadiet. Fig. 11 viser, hvorledes strukturen 
allerede er udviklet i en ledningsstræng på bladanlægget i en 
knop. Epidermiscellerne er, som fig . 8 og 9 viser, også alle
rede tydeligt aftegnede. 

Der er således to principielt forskellige grupper af egen
skaber i såvel lys- som skyggeknopper : for det første de 
strukturer, der er udformet, inden de springer ud, såsom 
ledningsstrænge, epidermis og bladanlæggets størrelse, og for 
det andet de strukturer, som ikke har opnået deres endelige 
udformning og derfor har mulighed for tilpasning til de 
ydre kår, i dette tilfælde grønvævet, som udvikler sig til det, 
der er typisk for den belysning, bladene udfolder sig under. 

Grunden til Nordhausen's fejltagelse ligger i en sammen
blanding af disse to principielt forskellige egenskaber: på 
den ene side bladets tykkelse og på den anden side grøn
vævets (fotosyntesevævets ) struktur. 
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OM ANGREB AF 

POLYPORUS se H WEINITZII FR.1) 

I NALETRÆBEVOKSNINGER 

af forstkandidat A . YDE-ANDERSEN 

Kort meddelelse fra Statens forstlige Forsøgsvæsen nr. 36 

1. Indledning 

I forbindelse med hugsterne på Forsøgsvæsenets faste 
prøveflader i nåletræ undersøges de fældede træer blandt 
andet for forekomst af rod- og kernerådforårsagende svampe. 
Ved disse undersøgelser er der i løbet af det sidste år fundet 
træer med rod- og kerneråd, hvor dette er forårsaget af P. 
Schweinitzii . 

P. Schweinitzii er på en måde mere ondartet end de to 
andre almindeligt forekommende rod- og kernerådforårsa
gende svampe, honningsvampen, A rrnillaria rnellea (Vahl) 
Quel. og rodfordærveren, Fornes annosus (Fr.) Cke., men 
har alligevel hidtil været ret upåagtet her i landet, hvorfor 
der i det følgende skal gives en beskrivelse af svampen og de 
skader, den forvolder. 

2. Polyporus Schweinitzii Fr. 

a. Beskrivelse . 

Svampens frugtlegemer kommer til udvikling her i landet i 
løbet af juli måned og findes ved foden af angrebne træer 
eller i skovbunden i forbindelse med fladtstrygende rødder. 

De unge frugtlegemer er meget uregelmæssigt formede, 
men er i regelen knoldformede, de er brune til svovlgule og 
af blød konsistens. De skærm- eller konsolformede hatte, 

1) Syn. PolypoTUS sislolremoides (A. & S.) Lind. 
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Fig. 1. Foto: oktober 1960. 

Ungt P. Schweinilzii frugtlegeme med gullig rand; frugtlegemet 
fandtes under et douglasgranstød på prfl. GB. Rødderne er helt 
nedbrudte af svampen, og træet er da også væltet i en storm. 

der udvikles senere på året, er i regelen forsynet med en 
4-8 cm lang, tyk, eksentrisk stillet stok; hyppigt er flere 
frugtlegemer vokset sammen. Hatten er kredsformet og 
svagt tragtformet og har nedtrykt bølget rand; den er 10-40 
cm i tværmål, indtil 5 cm tyk og af kødet konsistens. Over
siden er filtet-håret, svagt bæltet og gulbrun til rustbrun 
med undtagelse af den voksende rand, der er gullig. Pore
laget er enkelt med gulgrøn farve og bliver ved berøring rød
brunt. På figur 1 ses et ungt frugt/egerne, der voksede under 
et douglasgranstød på prfl. GB, og på figur 2 ses et lidt ældre 
frugtlegeme på en sitkagran på prf!. ID. Med alderen bliver 
frugtlegemerne sprøde og mørkebrune til sorte. 

4 * 
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Fig. 2. Foto: oktober 1960. 
Ældre P. Schweinilzii frugtlegeme ved grunden af en angreben 
sitkagran, der står i randen af et stormfaldshul på prfl. ID. 

Frugtlegemerne er eenårige og nedbrydes i vinterens løb, 
og da de tillige oftest er skjult af græs og kvas, overses de 
nemt. 

b. Forekomst. 

For Danmarks vedkommende angiver FERDINANDSEN & 
JØRGENSEN (1938-39), at P. Schweinitzii hidtil kun er fun
det få steder, men nævner samtidig, at angreb af denne 
svamp nemt overses på grund af frugtlegemernes forgænge
lighed. 

Som nævnt i indledningen har forfatteren i løbet af det 
sidste år fundet angreb af P. Schweinitzii på en del af for
søgsvæsenets faste prøveflader i nåletræ; i tabeller givet en 
oversigt over findesteder, træarter m. m. 
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I den nævnte periode blev der foretaget undersøgelser over 
forekomsten af rod- og kernerådsforårsagende svampe på 
ialt 18 af Forsøgsvæsenets faste prøveflader i nåletræ; af 
disse prøvefIader var 6 i rødgran, 1 i Thuja, 1 i Chamae
cyparis, 3 i douglasgran, 4 i lærk og 3 i sitkagran. I de træ
arter, der er særlig udsatte for angreb af svampen - doug
lasgran, lærk og sitkagran, - jvf. afsnittet om værtplanter, 
fandtes der angreb af P. Schweinitzii i 4 ud af 10 under-

Tabel 1. 

En oversigt over fund af angreb af P. Schweinilzii tiden 1959-60 
på forsøgsvæsenets faste prøveflader i nåletræ. 

Nuværende træart, Plant- Tidligere Prfl. Skovdistrikt der er angrebet af ningsår træart P. Schweinilzii 

VE Søbysøgaard Korealærk 1935 Rødgran 
PA Nødebo Douglasgran 1933 Bøg 
ID Giesegaard Sitkagran 1907 Bøg 
GB København Douglasgran 1885-86 Rødgran 

iblandet 
bøg og 
skovfyr 

søgte prøveflader. Disse iagttagelser tyder på, at svampen 
har en større udbredelse her i landet end tidligere antaget. 

I Norge er P. Schweinitzii kun fund et »østenfjells« og til
lægges ikke større betydning (JØRSTAD & JUUL 1937-39) . 

Fra Sverige angiver KROK & ALMQUIST (1932), at svampen 
forekommer ret almindeligt i nåleskove, medens KXXRIK & 
RENNERFELT (1957) overhovedet ikke nævner den i deres 
omfattende undersøgelser over svampefloraen i gran- og 
fyrrestød. 

Fra Tyskland angives, at P . Schweinitzii er hyppigt fore
kommende og skadevoldende (MUNCH 1932). 

I England findes spredte forekomster af P. Schweinitzii 
(PEACE 1938), og i Skotland angives den at være den mest 
skadevoldende rod- og kernerådsforårsagende svamp næst 
efter F. annosus, idet den dog ikke forekommer nær så hyp
pigt som denne (Low & GLADMAN 1960). 
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Fra Nordamerika anfører BOYCE (1948): »Denne svamp 
forårsager langt det meste kerneråd i nåletræer i De Forene
de Stater, både hvad antal af angrebne træer og hvad 
mængde af destrueret ved angår« . 

3. Sygdomsbeskrivelse 

a. Værtplanter. 

I Danmark har forfatteren, som anført i tabel 1, fundet 
angreb af P. Schweinitzii hos douglasgran, lærk og sitka
gran ; FERDINANDSEN & JØRGENSEN (1938-39) angiver tillige 
hvidgran, rødgran og Weymouthsfyr som værtplanter. 

I Tyskland angiver LIESE (1930,), at P. Schweinitzii fore
kommer almindeligt i skovfyr bevoksninger ; svampen findes 
tillige i douglasgran (HENNING 1951), lærk (GOETHE 1954) og 
sitkagran (FRANCKE-GROSSMANN 1954). 

I Storbritannien er svampen fundet på douglasgran, lærk, 
sitkagran og skovfyr (PEACE 1938, Low & GLADMAN 1960). 

For Nordamerikas vedkommende angiver BOYCE (1948), 
at douglasgran, Pinus-arter samt Picea-arter angribes af P. 
Schweinitzii. 

Angreb af P. Schweinitzii forekommer ifølge de nævnte 
forfattere hyppigst i bevoksninger, der er over 40 år gamle, 
men findes også i yngre bevoksninger, jfr. tabel L 

Af de nævnte værtplanter er der særlig grund til at hæfte 
sig ved de følgende tre almindeligt dyrkede nåletræarter : 
douglasgran, lærk og sitkagran. De to førstnævnte træarter 
i særlig grad, fordi man her i landet har anset dem for ret 
modstandsdygtige overfor angreb af rod- og kernerådsfor
årsagende svampe, og dette er altså ikke tilfældet. 

b. Det angrebne træ. 

Begyndende angreb ses på stødfladen som en svag gullig 
eller rødlig, pletvis forekommende misfarvning af kerne
veddet, og denne misfarvning strækker sig tungeformet op 
i stammen; senere hen bliver det angrebne ved korkfarvet og 
blødt. Ved mere fremskredne angreb er veddet gulbrunt til 
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Fig. 3. Folo: november 1960. 
Rodende af sitkagran fra prfl . rD med et fremskredet P. Schwei
nilzii-angreb. Alt kerneveddet havde en osteagtig konsistens og 
var faldet hen i store kubiske brudstykker. Råd og misfarv-

ning strakte sig i dette tilfælde 5 m op i stammen. 

rødbrunt, alt efter hvilken træart det drejer sig om, og der' 
opstår svind revner således, at veddet, der nu har en osteag
tig konsistens, falder hen i store kubiske brudstykker. I 
svindrevnerne findes smudsighvide, strenglignende mycel
dannelser. I sidste destruktionsfase er veddet tørt og sprødt 
og kan smuldres med fingrene til et gulligt pulver. Det an
grebne ved har en stærk lugt af terpentin. Figur 3 viser de
struktionsbilIedet i rodenden af en sitkagran fra prf\. ID. 

Selv hos træer, hvor veddet i stødhøjde kun er svagt mis
farvet, vil en del af rødderne allerede være helt destrueret, 
og hos træer med kerneråd vil store dele af rodsystemet 
være nedbrudt, se figur 1. 

Hvor højt råddet og den vanskeligt erkendbare mis-
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farvning går op i stammen, varierer alt efter angrebets alder, 
træets dimension og træarten. På prøvefladerne VE og 
PA med henholdsvis ca. 30-årig lærk og douglasgran gik råd 
og misfarvning ikke over Yz m op i stammerne. I ca. 50-årig 
sitkagran på prf\. ID er der fundet træer, hvor råddet strakte 
sig ca. 2 m op i stammen, og hvor veddet var misfarvet end
nu 3 m op 'i stammen . I ca. 75-årig douglasgran på prfl. GB 
gik råd og misfarvning ikke over 2 m op i stammerne. 

c. Sygdomsbilledet i angrebne bevoksninger. 

Til illustration af, hvorledes angrebet forløber i bevoks
ningerne, skal her anføres nogle iagttagelser, der er gjort i 
årene 1913-60 på de førnævnte prøveflader i nåletræ. 

Ved hugsten i efteråret 1959 på prf\. VE, korealærk, blev 
der iagttaget angreb af P . Schweinitzii. Angrebet ytrede sig 
her ved forekomst af misfarvet ved i stødhøjde i nogle af 
træerne i hugsten; misfarvningen strakte sig maksimalt 
30 cm op over stødhøjde. Isolationer fra det misfarvede ved 
gav P. Schweinitzii-mycelier , og der blev tillige fundet frugt
legemer på de gamle rødgransted fra den forudgående be
voksning. 

Blandt stormfældede træer på prfl. PA, douglasgran, i 
efteråret 1959 fandtes 2 træer angrebet af P. Schweinitzii i 
rødderne. I det ene tilfælde gik ved destruktionen ca. Y2 m 
-op i stammen, medens fældesnittet i det andet tilfælde kun 
var misfarvet. 

På prf\. GB, douglasgran, er der fra 1913 og til afdriften i 
1959 ved hugsterne fundet træer med misfarvning eller råd 
i fældesnittet, ligesom der har fundet stormfald sted, j fr. 
tabel 2; man antog, at disse foreteelser skyldtes angreb 
af F. annosus. Ved afdriften i 1959 blev der foretaget iso
lationer fra alle de fældede træer. Disse isolationer gav P. 
Schweinitzii-mycelier, og den iagttagne veddestruktion sva
rede nøje til det billede, der fremkommer ved angreb af P. 
Schweinitzii (se figur l) . I efteråret 1960 fandtes der ved 
en gennemgang af støddene på arealet talrige P. Schweinit-
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zii frugtlegemer, medens der ikke fandtes F. annosus 
frugtlegemer. Man kan således gå ud fra, at den gennem 
tiderne beskrevne sygdom hidrører fra angreb af P. Schwei
nitzii. 

Et lignende billede haves på prf!. ID, sitkagran. Fra 1932 
og fremefter findes der beskrivelser fra denne bevoksning, 
hvad forekomst af råd og misfarvning i træerne i hugsten 

Tabel 2. 

En oversigt over forekomst af rlld og misfarvning i træerne i hugstelI 
pli prfl. GB, Ravneholmene afd. 128, Københavns skovdistrikt; douglas
gran plantet i 1885/86. 

Hugstå r 

1913 
1917 

1923 

1927 

1931 

1933 

1937 

1940 
1943 
1946 
1951 
1953 
1956 

1958 

1959 

Antal fældede træer 

3 
47 

34 

20 

16 

9 

9 

6 
2 
2 
1 
2 
6 

2 

12 

Bemærkninger 

Alle vindfælder 
Heraf 10 med misfarvning 
og 3 med rødmuld 
Heraf 20 med misfarvning 
eller rlld; veddestruktio
nen strakte sig op til 10-

20 cm over fældesnit 
Heraf 13 med misfarvning 
eller råd 
Heraf 9 m ed mi s farvning 
eller råd 
Heraf 8 med misfarvning 
eller råd; af 2 træer af
skåret hhv. 1 og 2 m. 
Alle med misfarvning 
eller råd 
Ingen angivelser 
Ingen angivelser 
Ingen angivelser 
Ikke angrebet 
Alle vindfælder 
Alle vindfælder, med mis
farvning 
Alle vindfælder, med mis
farvning 
Afdrift, alle med misfarv
ning eller råd. 
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Fig. 4. Foto: oktober 1960. 
Stormfaldshul i sitkagran på prfl. ID; stormfaldet er indiceret 

af P. Schweinilzii-angreb i træernes rødder. 

angår. Af beskrivelserne fremgår det, at der ved hver hugst 
fandtes en del træer, hvor der forekom misfarvning eller 
råd i fældesnittet, ligesom der har fundet stormfald sted i 
bevoksningen. Angrebet er koncentreret i den vestlige del af 
prøvefladen, hvor der nu findes et stort stormfaldshul, (se 
figur 4). Ved en undersøgelse i efteråret 1960 fandtes der 
P. Schweiniizii frugtlegemer på støddene i det nævnte hul 
i bevoksningen samt ved foden af en del af de omkring
stående træer. Veddestruktionen svarede til det beskrevne 
destruktionsbillede, og en isolation fra et angrebet træ gav 
P . Schweinitzii-mycelium. Man må således også i dette til
fælde gå ud fra, at sygdommen skyldes angreb af P. Schwei
nitzii. 

På grundlag af disse iagttagelser og med støtte i iagtta-
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gel ser fra udlandet (BOYCE 1948, BAXTER 1952), kan der 
gives følgende billede af et P. Schweinitzii-angreb i nåletræ
bevoksninger : 

I yngre nåletræbevoksninger vil P. Schweinitzii's tilstede
værelse i reglen ytre sig ved forekomst af misfarvet ved i 
stødhøjde, medens der kun sjældnere forekommer en ved
destruktion her; men de angrebne træers rødder er i rege
len stærkt nedbrudte. I sådanne angrebne bevoksninger vil 
der tillige hyppigt forekomme spredte stormfald, idet de 
angrebne træers rodsystemer, som nævnt, er svækkede. 

Med tiden breder angrebet sig fra de først angrebne 
træer til nabotræerne, således at der findes grupper af an
grebne træer i bevoksningen; i sådanne grupper fore
kommer ofte stormfald. 

I træer med ældre angreb findes såvel rod- som kerne
råd, men i regelen strækker veddestruktionen sig ikke så 
højt op i stammen som ved angreb af F. annosus. 

I bevoksningerne vil angreb af P. Schweinitzii således i 
første række give sig udslag i en svækkelse af bevoksnin
gernes stabilitet og i anden række gennem en destruktion 
af veddet i den nederste del af stammen i angrebne træer. 

d. Infektionsforhold. 

Vor viden på dette område er ret begrænset. SCHRENCK 

(1900) og HILEY (1919) anfører, at svampen først angriber 
træernes rødder og derfra breder sig op i stammen. BOYCE 

(1948) anfører, at infektionen fortrinsvis sker gennem sår 
på den nederste del af stammen, medens THOMAS & THOMAS 

(19'54) efter undersøgelse af 319 træer, der var angrebet af 
P. Schweinitzii, når til det resultat, at i 82 % af tilfældene 
var angrebet sket gennem rødderne og i de resterende til
fælde gennem sår på den nederste del af stammerne. Egne 
iagttagelser på de nævnte prøveflader tyder på, at infektio
nen her er sket gennem træernes rødder. Man kan altså an
tage, at P. Schweinitzii er i stand til at angribe træer gen-
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nem disse rødder og tillige i visse tilfælde gennem sår på den 
nederste del af stammen. 

Der hersker ikke klarhed over, om svampens spredning 
fortrinsvis sker ved hjælp af sporer eller ved vækst af 
'mycelium. 

Angreb af P. Schweinitzii forekommer i regelen i grupper 
af træer i bevoksningerne, og dette tyder på, at svampen 
hreder sig fra det ene træ til det andet ved myeelvækst i 
-eller på træernes rødder, jfr. HEDGCOCK (1912) og WEIR & 
HUBERT (1919). 

Det er tillige sandsynligt, at svampen kan brede sig .fra 
inficerede stød i den tidligere bevoksning til de stående 
træer i den nuværende bevoksning, jfr. iagttagelsen af 
frugtlegemer ,på de gamle rødgranstød på prfI. VE. 

'4. P. Schweinitzii som tømmersvamp. 

Som det fremgår af det foregående, findes der mange lig
hedspunkter mellem P. Schweinitzii og F. annosus. På et 
væsentligt punkt synes P. Schweinitzii at adskille sig frn 
·denne svamp, idet den er i stand til at fortsætte som tøm
mersvamp, efter at træer er fældet og oparbejdet. 

Om dette forhold skriver CARTWRIGHT & FINDLAY (1958): 
»Da det er vanskeligt at erkende det begyndende angreb, 
indeholder importeret nåletrætømmer fra Amerika ikke 
sjældent en smule let frønnet ved, hvis forekomst skyldes 
:angreb af denne svamp; det frønnede ved findes i striber, 
'er meget skørt og en smule mørkere end sundt ved. Så 
1ænge tømmeret er fugtigt, kan svampen leve videre og fort
sætte nedbrydningen af veddet, og det er påvist, at svampen 
'kan leve op, efter at tømmeret har været lagret over længe
re tid på et tørt sted. Tømmer, der mistænkes for at inde
holde P. Schweinitzii, må derfor enten kasseres eller ovn
tørres. Tømmer, hvori der findes den mindste P. Schweinit
.zii-infektion, må under ingen omstændigheder anvendes, 
hvor der stilles store krav til styrken, idet denne nedsættes 
væsentligt. 
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SCHEFFER et al. (1941), der har foretaget en omfattende 
undersøgelse over ved inficeret med P. Schweinitzii, viste, 
at veddets sejghed kunne være nedsat med 20 %, før der 
fandtes synlige tegn på nedbrydning, og hvor infektionen 
kun kunne påvises ved mikroskopisk undersøgelse af veddet 
eller ved isolation.« 

5. Resume 

P. Schweinitzii forekommer i de danske nåletræbevoks
ninger, og hovedværterne synes at være douglasgran, lærk 
og sitkagran. 

Angrebene kan erkendes allerede i tiden omkring første 
tynding og manifesterer sig dels ved rod- og kerneråd i de 
angrebne træer og dels ved stormfald i de pågældende be
voksninger. 

Det er påvist, at svampen kan leve videre i tømmer skåret 
af angrebne træer, hvorfor det tilrådes at foretage en om
hyggelig renskæring af stammerne, hvor man har en for
modning om, at disse indeholder P. Schweinitzii. 
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KRONIK 

Statsskovenes udbytte 1959-60 

Direktoratet for statsskovbruget har udsendt »Oversigt over de 
danske statsskovesI) udbytte af ved og penge for finansåret 1959 
-60 «. 

Finansårels hoveddala. 

Totalareal . . .... . ....... . ... . 
Træbevokset areal ... . ... . . .. . 
Hugst 2) iaH . . . .. .... .... .. . .. . 
Samlet indtægt .. ... . ....... . . 
Nettoindtægt ...... . . . . . .. . .. . 

uden fradrag for forrentning 
Ejendomsværdi . . . . . . . . . ..... . 
Grundværdi . . . . .. . . . .. . .... . . 

Areal{orhold. 

83098 ha 
64664 » 

388754 m' 
32 952 054 kr. 

6147972 kr. 

92274250 kr. 
40667450 kr. 

Jægersborg distrikt er ved overtagelse af Klampenborg vædde
løbsbane forøget med ca. 37 ha. Samtidig er distriktet formind
sket med ca. 9 ha ved salg af arealer i Vedbæk sogn. 

For Ulborg distrikt har en fornyet a jourføring af arealforteg
nelsen medført en formindskelse af totalarealet på 20 ha. 

Pr. 1. april blev Nørlund skovpart under Palsgård distrikt hen
lagt under Randbøl distrikt, hvis areal derved forøgedes med ca. 
2854 ha, medens Palsgård distrikts areal formindskedes tilsva
rende. 

Palsgård distrikt er endvidere formindsket med ca. 17 ha ved 
salg af Ansø enge i Vrads sogn og forøget med ca. 2 ha ved køb 
af arealer ved Velling Igelsø. 

l) Omfatter her og i det følgende kun de under direktoratet for 
statsskovbruget henhørende skove, medens statens øvrige skovarealer 
(Sorø Akademi, klitplantager, præstegårdsskove m.v.) er holdt udenfor. 

2) Omfatter her og i det følgende principielt salgbar masse over 5 cm, 
for nåletræ stammeved. 
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De øvrige mindre ændringer i areaHaIlene er en følge af areal
afståelser til vejanlæg o. lign., mindre arealerhverveIser samt a 
jourføring af arealfortegnelser. 

Statsskovenes samlede areal er herefter formindsket med ca. 
12 ha til iaH 83.09'8 ha eller ca. 1,9 % af Danmarks totalareal. Af 
de 83.098 ha er ca. 64 .664 ha bevokset, hvilket modsvarer ca. 
17 % af landets samlede træbevoksede areal. 

Statsskovenes træbevoksede areal, incl. lyst- og værnskov, for
deler sig efter bevoksninger procentvis således: 

Bøg Eg Andet Nåletræ løvtræ 
pet. pet. pet. pet. 

Gruppe B . ... . ... ... . . .. 37 10 9 44 
Gruppe C ....... . . . ... . . 3 4 2 91 
Gruppe D ... . ........... 56 22 12 10 
Gruppe B + C . ... ...... . 23 7 6 64 

laIt ... . . 23 8 6 63 

Grupperingen af distrikterne er den samme som tidligere, nem
lig B: de egentlige skovdistrikter, C: hedeskoveog ikke fuldt pro
ducerende skovdistrikter og D: Jægersborg distrikt og plante
avlsstationen. 

Fordelingen for eg, bøg og a. løvtræ 30-årige og for nåletræ 
15-årige aldersklasser fremgår af tabel 1 i oversigten for 1956-57. 

Malerialudbylle. 

Den af statsskovvæsenet i 1959-60 skovede, salgbare vedmasse 
over 5 cm (planmæssige effekter) er opført træarts- og di
striktsgruppevis i tabel 1, hvoraf fremgår, at summen for alle 
træarter på samtlige distrikter udgjorde 388.754 m 3 , hvilket er 
34.818 m3 eller 8,2 % mindre end statsskovenes samlede plan
mæssige hugst, der for 1959-60 udgjorde 423.572 m3 eller 18.015 
ma mere end i 1958-59. Den tilsvarende solgte vedmasse udgjorde 
396.999 m3, hvilket er 26.573 m 3 eller 6,3 % mindre end statssko
venes samlede planmæssige hugst. 

Ved sorteringsreglement for statsskovene af 4. september 1914 
fastsattes for de da gængse sortimenter særlige fastrnassetal, som 
siden har været obligatoriske bl.a. ved omregningen af den sted
fundne hugst og den solgte vedmasse til m 3 fast masse ved ud
arbejdelsen af distrikternes årsoversigter. 
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I det forløbne tidsrum el' der for egået væsentlige ændringer i 
aflægningen og sorteringen af lræeffekterne, og en række nye 
effekttyperer indført. Bl.a. som følge heraf har det længe stået 
direktoratet klart, at fastrnassetaJlene fra 1914, navnlig for kævler 
og tømmer, men også for en række rummetereffekter, var for 
lave, hvilket også er blevet bekræftet for bl.a. de faste prøvefla
der ved sammenligninger, der i de senere år er foretaget af Sta
tens forstlige Forsøgsvæsen meJIem vedmasser opmålt på rod og 
salgsrnasser aflagt af hugsten efter distrikternes almindelige prak
sis . Da på den anden side i tidligere tiders planer beregningerne 
over planmæssig hugst var foretaget med betydelig forsigtighed, 
kunne man regne med tilnærmet overensstemmelse mellem de to 
sæt hugstslørrelser. 

Efter at skovreguleringen i de sidste ea. 15 år har omlagt sine 
arbejdsmetoder, bl.a. højdemålingen, således at der nu tilstræbes 
planmæssige hugsttal i bedst mulig overensstemmelse med de 
virkelige hugstmuligheder, har spørgsmålet om fastmass etallenes 
rette størrelse nødvendigvis måttet tages op til behandling med 
henblik på at skabe overensstemmelse mellem skovreguleringens 
hugstberegninger og udregningen bl.a. i årsoversigterne af den 
skovede vedrnasse omsat til kubikmeter fastrnasse. Det må i 
denne forbindelse nævnes, at de i hovedsagen ensidigt for lave 
faslmassetal kan have været medvirkende til de vanskeligheder, 
som nogle distrikter i de senere år har haft med at nå op på den 
planmæssige hugst. 

I samarbejde med skovreguleringen har direktoralet nu ud
arbejdet en tabel over nye fastrnassetal for alle almindeligt fore
kommende effekttyper. Man har herved støltet sig på forelig
gende målemateriale, ofte upublieeret, og har iøvrigt drøftet en
keltheder med forskellige sagkyndige og sluttelig foretaget en 
afprøvning på forsøgsvæsenets ovenfor omlalte særlige materiale. 

De nye fastrnassetaP ), der afløser de i sorteringsreglement for 
statsskovene af 4. september 1914 fastsatte, er første gang benyt
tede ved omregningen af den skovede og den solgte ved masse i 
1959-60. 

De træbevoksede arealer og de derpå skovede vedrnasser for
deler sig til de to distriktsgrupper B og C på følgende måde: 

B: 57 pet. af det træbevoksede areal med 78 pet. af hele den 
skovede vedrnasse. 

C: 43 pet. af det træbevoksede areal med 22 pet. af hele den 
skovede vedrnasse. 

') Sammenlign Forstlig Budstikke nr. 10. 1960. Red. 



Tabel 1. Hugst> 5 cm i finansåret 1959-60. 

Træ- Bøg Eg Andet løvtræ Nåletræ lait pr. ha 
Ibevok- træ-
I set Gavn- Gavn- Gavn- Gavn- Gavn- bev. 

I areal m" træ mS træ mS træ m" træ m3 træ areal 
ha % % % % % m" 

B. 

24215 1 2940391 I 8.2 De egentlige skovdistrikter ... . .. 35996 105859 72 17375 83 58 146590 94 83 

C. I 

Hedeskove og ikke fuldt prod. I 
skovdistrikter . . . . . . . . . . . . . 27372 4998 50 1788 61 1985 23 76479 80 85250 77 3.1 

D. 
Jægersborg D. + Planteavlsstat. . 1296 6753 71 677 73 890 61 1145 95 9465 73 7.3 

lait B.-D .. . . . . . ........... . 164664 11176101 71 119840 ' 80 127090 / 56 /224214 / 90 /3887541 81 I 6.0 

~ 
~ 
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Stødbrænde og tørv fremstilledes i lignende omfang som i for
rige finansår, hovedsagelig oparbejdet for fremmed regning mod 
afgift til skovvæsenet. 

Afsætningsforhold. 

Gavntræprocenterne 'for de enkelte træarter fremgår distrikts
gruppevis og ialt af tabel 1, og bruttomiddelpriserne pr. m3 salg
bar masse tilsvarende af tabel 2. 

Gavntræprocenterne udviser i forhold til forrige finansår en 
bemærkelsesværdig stærk stigning, for bøg fra 66% til 71 %, for 
eg fra 76 % til 80 %, for andet løvtræ fra 43 % til 56 % og for 
nåletræ fra 88% til 90%. En del af denne stigning er rent stati
stisk og kan henføres til de forhøjede fastmassetal, idet forhøjel
sen har været størst for løvtrækævler og nåletræstammel', hvor 
de nye fastmassetal er henholdsvis 1,10 og 1,05 mod det gamle 
tal 1,00 for begge kategorier. Medvirkende til stigningen har end
videre været, at distrikterne under indtryk af det svigtende 
brændemarked som hovedregel har hævet den nedre aflægnings
grænse for brændeeffekterne til 7-8 cm. Den særlig store stigning 
i gavntræprocenten for andet løvtræ må yderligere ses i sammen
hæng med den kraftige efterspørgsel på ask og elm i middel og 
ringere kvaliteter til gulvbræddefabrikation. 

De beregnede bruttomiddelpriser er, trods uforandrede eller 
svagt stigende salgspriser for de enkelte gavntræsortimenter, som 
følge af fastmassetallenes forhøjelse, lavere end det foregående 
års. 

Efterspørgslen på hovedsortimenterne af løvtræ-gavntræ var 
året igennem god. For finerkævler og plankekævler I af bøg fast
holdtes fjorårets grundpriser i e'fterårsprislisten 1959, men der 
genindførtes ved salg til finerfabrikker m.v. et længdetillæg på 
5 og 10% for længder over henholdsvis 6 og 9 m. For planke
kævler II over 30 cm og forstavkævler forhøjedes priserne med 
5 kr., for træskokævler med 1-2 kr. 

For egeplankekævler, navnlig til skibsbygning, var eftrspørgs
len året igennem særdeles god til uforandrede priser. Aflægnin
gen afeg i gulvtrækvalitet øgedes. 

For askekævler af klasse I, 3 største dimensionsklasser, hæve
des priserne ved sæsonens begyndelse med henholdsvis 15, 10 og 
10 kr. Efterspørgslen var som i 1958-59 god, navnlig for ringere 
kævler til gulvbræddefabrikation. 

Priserne for plankekævler af ær og rødel hævedes ligeledes. De 
små kvantiteter af ær, der kunne fremskaffes ved hugsten, kunne 
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langtfra dække behovet hos de trævarefabrikker, der er inter
esseret i denne træsort. 

Under indtryk af en stagnation i efterspørgslen sænkedes pr. 
1. april 1959 priserne for uafkortet tømmer af nåletræ, vest for 
Storebælt med 5 kr. for de 4 største dimensionsklassers vedkom
mende, øst for Storebælt med fra '4-9 kr. Stabilisering på det 
internationale trælastmarked og et meget stort indenlandsk byg
geri bevirkede imidlertid i løbet af sommeren en kraftig efter
spørgselog fra 1. oktober 1959 hævedes priserne atter, således 
at prissænkningen for den vestlige del af landet helt indhentedes, 
for den østlige del af landet på nær 2 kr. 

I efterårsprislisten 1959 forhøjedes priserne for kassetræ af de 
bedste kvaliteter med fra 3 til 5 kr. Behovet fra kassefabrikker
nes side var året igennem stort, og afsætningen voldte ingen 
problemer. 

Leverancen af afbarl<et papirtræ fortsattes i samme omfang 
som de foregående år. Prisen hævedes pr. 1. januar 1960 fra 96 
kr. til 100 kr. 

Eksporten af rundtræ fra Bornholms distrikt til det sydlige 
udland indskrænkedes væsentlig og omfattede i finansåret 1959-
60 ca. følgende mængder : 1500 rm snitgavn, 1100 rm brænde og 
400 m 3 faskinpæle. Fra sønderjyske distrikter eksporteredes som 
de foregående år mindre mængder af store piloteringspæle til 
Tyskland. 

Trods fortsat nedadgående muligheder for brændesalg på det 
indenlandske marked var den samlede beholdning af usolgte 
brændeeffekter ved årets slutning væsentlig lavere end året for
ud, et resultat der i hovedsagen må tilskrives den forhøjede af
lægningsgrænse. Forsøgsvis solgtes ca. 4000 rm afbarket bøge
knippel 7-10 cm til Tyskland, fordelt med halvdelen til en cellu
losefabrik og halvdelen til en spånpladefabrik. Hugsten af top
knippel og brænde af eg afsaU€s for de nordsjællandske distrik
ters vedkommende kollektivt til garveekstraktfabrikation, men til 
priser, der knapt dækkede de direkte aflægningsomkostninger. 

Tabel 2. Brultomiddelpriser kr. pr. m" salgbar masse, 1959- 60 

Bøg Eg Andet I Nåletræ I 
Alle 

løvtræ træarter 

Gruppe B ... 65.6 94.0 63.5 

I 
76.2 I 72.3 

Gruppe C ... 50.1 67.1 34.7 64.7 63.3 
Gruppe D ... 48 .2 73.3 44.6 

1_7~1 
52.6 

lait . . . . . 63.8 90.7 60.6 72.2 69.7 
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Kulturarbejdel'. 

I finansåret er der anlagt kultur på iaH ca. 1 083 ha, hvilket 
svarer til ca. 1,3 pet. af totalarealet. lait er arealet ca. 6 pet. 
større end det planmæssige årlige nykulturareal. 

Gruppe 

I 
B 

c 

D .... 

B+C 

Jalt. .. 

Bøg 

102 

8 

3 

Tabel 3. Nykulturareal. 

Eg 

ha nykuJtur I PI 1 ha 
for

kultur 
A d t I I mæ~~i-gl 

n e I Nåletræ lait løvtræ ialt I 
----~- ----~I------~------~--

76 22 318 518 488 14 
1_- 1-_--1 

~1--1-7 _1 __ 5_0_1_1 552 518 

5 I 13 11 
------- -1--- - .- ---1--- - -1 

110 102 39 819 1070 1006 14 

113 107 44 819 1083 1017 14 

Af kulturarealet indtager nåletræerne ca. 61 og 91 pet. for hen
holdsvis gruppe B og C. 

Kulturarealets fordeling til træarter fremgår iøvrigt af foran
stående skema. 

Beskæftigelses- og lønfol'hold. 

Tilgangen af arbejdskraft i finansåret var de fleste steder til
fredsstillende. 

Ved arbejde med skovning, kultur og skovforbedringsarbejder 
m.v. for skovvæsenets egen regning var iaH i finansåret beskæf
tiget 2175 arbejdere med tilsammen 2254952 mandsarbejdsti
mer, hvilket svarer til en gennemsnitlig beskæftigelsestid på 134 
dage. 

Arbejdere fra arbejdslejre m .v. har været beskæftiget i ca. 
102000 mandsarbejdstimer. 

Omregnet til helårsbeskæftigelse svarer det samlede timetal til 
fuld beskæftigelse af ca. 1 080 arbejdere. Dette tal omfatter også 
kørsel med skovvæsenets egne køretøjer, men derimod ikke al 
anden kørsel udført af vognmænd eller af omboende småkørere 
o.l. 
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Arbejdskraftforbruget i timer pr. ha bevokset areal har tilsva
rende andraget: 

Antal timer pr. ha træbevokset i finansåret. 
Skov- Andre 

arbejdere arbejdere 
for gruppe B .... . .. . 39 1 
» » C .. ' .... . . 27 3 

laIt 

40 
30 

I medfør af gældende arbejdsoverenskomst af 23. oktober 1958 
nedsattes arbejdstiden pr. 1. oktober 1959 fra 48 til 45 timer om 
ugen. Som lønkompensation for denne arbejdstidsnedsættelse for
højedes grundtimelønnen med 27 øre for mandlige og med 18 
øre for kvindelige arbejdere, medens sam nige akkorder såvel 
fo·r skovnings- som andet arbejde forhøjedes med 3 %. 

Lønsatserne har herefter i finansåret udgjort: 

Mandlige arbejdere Kvindelige arbejdere Dyrtids-
tillæg til 

Tidsrum 
GrUnd- / Dyrtids- t ialt Grund- \ Dyrtids- l ialt 

grund-
akkord-

timeløn tillæg I timeløn timeløn tillæg timeløn satser øre øre øre øre ,øre øre 
1/4 -1959-

I I 3"1.-1959 202 202 404 135 134 269 124 
1/.0- 1959-

I 
29 / .-1960 229 202 431 153 134 287 124 

1/3-1960-
31/3-1960, 229 207 436 153 138 291 127 

Feriegodtgørelse er for hele finansåret ydet med 61h pet. 

Pengeudbyttet. 

De enkelte distrikters udbytte og forrentning af den bogførte 
værdi og af ejendomsskyldværdien ved 11. alm. vurdering er 
meddelt i tabel 4. 

Statsskovenes udbytte fremgår af følgende opstilling: 

Bruttoindtægten for gruppe B og C ialt . . . . . . .. kr. 29.990.329 

De samlede udgifter inel. forrentning 
(kr. 1.523.872) ............ .. .... .. .... . ... » 25.300.812 

Nettoindtægten var således ... . . . . .. . ... . . ... kr. 4.689.517 



Tabel 4. Udbytte og forrentning. 1959/60 

Netto (uden fradrag Forrent-
for forrentning) Forrent- ning af 

pr. ha ning af ejendoms-

Distrikt pr. ha bogført skyld-
Ialt total- træ- værdi værdi 

areal bevokset (11. alm. 
areal vurd.) 

kr. kr. kr. pct. pct. 

Odsherred . ... 

I 
292542 I 167.6 188.3 28.8 I 10.2 I 

Kronborg ... .. 341606 162.9 192.9 26.7 
I 

10.2 
Gurre ..... ... 70190 37.1 49.8 7.2 2.1 
Mårum ...... 112011 69.2 73.3 13.1 I 3.7 
Esrum ....... 652534 337.1 376.3 61.1 18.8 

Nødebo .. .... 621220 213.7 241.2 34.0 12.5 
Frederiksborg. 394808 175.5 192.3 35.8 

I 
10.3 

Farum ....... 209908 116.0 125.9 18.3 6.3 
Hørsholm . . .. 187186 109.8 123.6 18.0 7.4 

Københavns .. 58037 36.9 42.9 4.7 2.2 

Falsters ...... 34853 50.4 58.9 5.9 2.8 
Bornholms ... -:-73121 -:- 21.7 -:- 23.8 - -

Buderupholm . 377758 170.9 228.3 27.4 12.8 
Fussingø ..... 122376 104.1 162 .5 10.1 i 5.9 
Silkeborg . .. .. 254983 76.9 100.2 42.5 

I 
9.0 

Boller ..... . .. 154336 111.4 118.0 16.2 6.6 
Stenderup .. . . 44402 33.6 36.3 3.8 

I 
2.0 

Haderslev .... 520418 246.5 281.5 38.7 15.2 
Abenrå .. . .... 173444 87.2 95.8 15.9 6.5 
Sønderborg . .. 774664 416.3 485.7 46.5 20.2 
Gråsten ... ... 

I 
618008 218.5 254.0 51.9 15.5 

---
Gruppe B .... 5942163 I 142.2 I 165.1 25.1 l 9.3 

I 

Tisv.-Fredrksv. 55070 

I 
8.3 24.7 7.2 2.4 

Klosterhedens . -:-366433 58.3 67.4 - -
Ulborg ..... .. -:-309229 56.6 -:- 85.9 - -
Feldborg . . . .. 333025 97.9 120.6 118.6 17.8 

Viborg ..... .. 73605 16.6 18.7 - -
Palsgård ..... 392646 79.7 95.8 35.2 15.5 
Randbøl .. .. . 89595 19.7 

I 
29.6 10.0 4.1 

Lindet ....... 150157 42.8 65.6 19.2 6.8 ----- - ---
GruppeC .. .. . 271226 I 6.9 I 9.9 4.5 1.7 I 

» B+C .. I 6213389 I 76.7 98.1 20.9 7.8 

Jægersborg ... 588308 

I 
-

I 
- 10.4 5.0 

Planteavlsst ... -:- 256949 - - - -

-Gruppe D .. . . 331359 I - I - 5.5 2.7 

TaIt .......... I 6544748 I 18.3 7.1 
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Specifikation over udgifternes fordeling 
fremgår af efterfølgende tabel. 

Gruppe B 
kr. pr. ha. 

pet. bev. 

Administration ...... . .. . .... 15 81 
Vederlag til underbetj.. sygehjælp 

og understøttelse . . . . . . . . . . . . . 4 21 
Deputater . ... .. ........ . ...... l 4 
Ejendomsskatter .... . . .. . . ..... 9 47 
Erhvervsskatter . . ............ . . 2 12 
Skovforbedring . . . . . . . . . . . . . . . . 7 37 
Kultur og planteskole, plej e af 

ældre bevoksninger . . .... .. . . . 18 97 
Skovningsudgifter o · • • •••• •• •• • • 21 108 
Udkørsel, udslæbning, transport ... 6 29 
Salgsudgifter .... . ...... . . . . . . .. 1 3 
Anden udnyttelse .... . ......... . 6 31 
Bygningsudgifter ... ... . . ... . ... 3 15 
Forrentning og afskrivning .. ... . . 7 35 

lal! udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 520 

pct. og kr. pr. ha 

Gruppe C 
kr. pr. ha. 

pet. bev. 

16 38 

3 7 
O l 
6 15 
l 2 
5 12 

23 56 
24 59 

5 11 
1 l 
8 20 
3 6 
5 13 

100 241 

P.H. 



KRONIK 

Forsendelse og opbevaring af skovplanter i plastikposer 

ALDHOUS, J. R.: Polyihene Bags for Movemenls of Foresl Nursery 
Slock. The Empire Forestry Review, Vol. 38, No. 95, 1959. 

ALDHOUS, J. R.: Nursery Planis in Polyihene. Quarterly Journal af 
Forestry, Vol. LIV, No. 1, 1960. 

I Storbritannien, hvor man i de senere år har gennemført et 
omfattendeskovplantningsprogram, undersøgte Forestry Com
mission års'agerne til, at det af te var nødvendigt at foretage ret 
betydelige efterbedringer i kulturerne. Det viste sig, at hoved
årsagen måtte søges i, at planterne var blevet mere eller mindre 
udtørrede inden plantning. Man så sig derfor om efter metoder, 
hvorved man kunne reducere udtørringsskaderne. 

Eksperimenter med forskellige indpakningsmetoder påbegynd
tes i 1955, og det viste sig hurtigt, at fuldstændig indelukning 
af planterne i plastikposer (polyethylen) var den bedste af de 
afprøvede metoder. Således overlevede både 'frøbedsplanter og 
omskolede plan ter a'f sitkagran og rødgran optaget i alle måneder 
fra november til maj og opbevaret i polyethylenposer praktisk 
laget lige så godt som 'samtidigt optagne planter, der blev plan
tede igen umiddelbart efter optagningen. Skovfyr og contortafyr 
tålte 4 måneders opbevaring, østrigsk fyr mindre. Lærkearierne 
tålte indtil 4 måneders opbevaring, ;forudsat at de blev udplan
tede før de begyndte at springe ud i poserne. 

Planter af alle arter blev ødelagt i løbet af få dage, hvis de blev 
taget op og lagt i poser, efter at væksten var begyndt om foråret. 

Sædvanligvis var planternes vægttab under 5 % ved alle opbe
varinger og transporter, hvis poserne da ikke var revet i stykker 
under transporterne. Dette forhold er jo ikke uventet, men oply
ser, at udtørring - 'som er den vdgtigste årsag til transportskader 
- er uden betydning i plastikposerne. 

Fra Forestry Commissions planteskoler blev der i 3-året 
1956/57 til 1958/59 -fordelt 35.000.000 planter emballerede i pla
sUkposer. Tre fjerdedele af disse planter forblev i deres indpak
ning i 4 uger eller mindre. 
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Ved pakningen bør planternes top være tør. Dette er særlig 
vigtigt ved pakning af douglasgran, Thuja, Tsug,a og Chamaecy
paris. Alle planter i en pose bør vende toppen den samme vej. 
Små planter kan bundtes, inden de ,lægges i poserne, men i 
almindelighed er det dog at foretrække, at planterne ikke er 
bundtede. Poserne skal fyldes nogenlunde op, men bør dog ikke 
pakkes så tæt, at toppene lider skade. Overskydende luft pr-esses 
ud, inden poser lukkes med en snor. Et eller to små huller i en 
pose har ringe indflydelse på opbevaringen, såfremt denne ikke 
overstiger 3-4 uger. 

Længere tids opbevaring: De bedste resultater er opnået, hvor 
planter med tørre nåle og fugtige rødder er blevet pakkede umid
delbart efter optagningen. Poserne bør opbevares med planterne 
stående i opret stilling i velventilerede skure eIder under halv
tage. Når poserne bør stå op, skyldes det, at eventuelt kondens
vand vil løbe ned ad posens sider til rødderne, hvilket ikke vil 
skade. Ved god ventilation reduceres chancen for kondensvand. 
Det er vigtigt, at poserne aldrig bliver udsat for direkte solskin, 
da temperaturen i poserne ellers hurtigt vil stige og plan terne 
dræbes eller mugne. løvrigt er der ikke konstateret svampe
skader af betydning på rigtigt opbevarede planter. Derimod har 
man været ude for, at mus og rotter gnaver huller på poserne. 
Planterne har kun taget varme, når et stort antal poser er blevet 
stablede, og der ikke har været ordentlig ventilation. Poserne 
bør ved længe>re opbevaring derfor kun 'stå i eet lag. 

De i England almindeligst benyttede poser har været a·f stør
relse fra 10 X 16" til 24 X 45". De mindste 'kan tage fra 100 til 250 
frøbedsplanter, de største 1000 til 7000 frøbedsplanter eller 100 
til 1000 omskolede planter. Ofte har man brugt poser af en svær 
plastik (500 gauge == 0.127 mm). Poser af denne tykkelse angives 
at kunne benyttes ·flere gange. Skal poserne kun benyttes 1 gang, 
kan man nøjes med den halve tykkelse. 

Pakning i plastikposer angives at koste omtrent det samme 
som anvendelse af andet pakkemateriale. Ved pakning i plastik 
undgår man at slå planterne ind i planteskolen og på kultur
pladsen, men de nødvendige skyggeindretninger bevirker en 
udgift. Heroverfor står dog planternes bedre kondition ved ud
plantningen og formentlig derfor mindre efterbedringsomkost
ninger i kulturen. De maksimale anbefalelsesværdige opbeva
ringstider (under engelske klimaforhold) angives således: 



P E N S ION S FORS I KRI NG 
i PENSIONSFORSIKRINGSANSTALTEN giver: 

~ TRYGHED 

gennem livsvarige alders- og enkepensio

ner, pension til mindreårige børn og pen

sion i rilfælde af erhvervsudygtighed på grund 

af sygdom eller ulykke. 

~ 25% FRADRAG 

i pensionsindtægten ved beregning af fol

kepensionen. 

li- SKATTEFRADRAG 

for præmierne, uanset beløbets størrelse 

lI-BONUS 

hvert år gennem opskrivning af police pen

sionen, lige til den træder i kraft. Derud -
over ydes et særligt tillæg til alle pensio_ 

nister. 

(BONUS) 

Ca. 

16 millo kroner 

henlagdes 

til bonus 

i året 1959 

Ca. 

25 millo kroner 

er fordelt 

i bonus 

i de sidste 2 år 

P EN S IONS Fa RS IKRINGSAN STALTEN 
Akti=lskab 

Oprettet af DANSKE ERHVERVSORGANISATIONER med tilslutning fra 

danske funktionærforeninger og anbefalet af 

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING. 

DANSK SKOVFORENING vælger et medlem til Pensionsforsikrings

anstaltens repræsentantskab. 

HOVEDKONTOR: 

HAM MERE NSGADE 6 • KØBEN HAVN K . CENTRAL 7809 
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. Ko Id Vi er intere~seret i 

ethvert p arti løvtræ 

~ kØbe r - u~nset beliggenhed, 
og VI betaler I e r. . . altid den gældende dagspris. 

i KOLDS SAVVÆR 
KERTEMINDE - Telf. 55-295 og 515 (09 

HELLESTRUP PLANTESKOLE 
(Ejer: Gosch Tændslikfabriker A/S). 

SORØ. TELEF. FULBY 133 

Specialplan leskole for Hybridasp 

Vildtskind og Farmskind 
af alle Slags modtages til Udbud ved vore 

maanedlige Auktioner 

DANSKE PROVINSSLAGTERMESTRES HUDEAUKTIONSSALG 
ved Søren Jensen og Holger Meyer 

København V, Saxogade 63-69, Telefon Central 1586 - 7386 

Kævler og Snitgavn i Eg, Bøg, Ask og Gran 

i alle dimensioner købes. 

Hadsund Trævarefabrik 
vi Aage Kjeldsen 

Telf. 57 



Art 

Hødgran, 
sitkagran, 
omorikagran 

Skovfyr, 
contortafyr, 
lærkeartel', 
eg, bøg 

----
Douglasgl'an, 
østrigsk fyr, 
Tsuga, Thuja 
plicata, 
Abiesarter, 
Chamaecyparis 

Lawsoniana 
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Optagningstidspu nkt 

November- i\'1 arts (eller April (eller 
februar indtil begyn- efter løvbrud) 

dende løvbrud) 

Indtil midten Indtil midten Kortest mulige 
af april af april tid 

Indtil midten 3-4 uger efter KOrtest mulige 
af marts optagning tid 

6-8 uger efter 3-4 uger efter Kortest mulige 
optagning optagning tid 

Erik Holmsgaard. 
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LITTERATUR 

KURT RUPPERT: Der Sladlwald. (BLV Verlagsgesellschaft, MUnchen, 
Bonn, Wien, 1960). 

Med vort lands industrialisering, det stigende befolkningstal 
og den stigende velstand glider skovbruget efterhånden mere ind 
i underholdningsindustrien, et område, hvor specialviden givetvis 
er påkrævet. 

I bogen »Der Stadtwald« redegør Kurt Ruppert, der er direktør 
for Stadtforstamt FrankfurtjM, for sine omfattende erfaringer 
med hensyn til »publikumsskov«. 

Bogen virker sympatisk, fordi den helt igennem er præget af cn 
imødekommende indstilling til publikum. Man betragter det som 
en opgave at få publikum ud i skoven, idet man erkender dens 
betydning for sjælelig og legemlig 'sundhed. - I en sådan »Staot
wald« er der noget for enhver smag, - man kan finde ensomhe(! 
og naturskønhed, og er man mere selskabeligt indstillet, er der 
legepladser for børn, boldbaner for de unge og pladser mere be
regnet på den ældre generation, bl.a. med specialindl"etninger til 
skakspil 0.1. 

Af størst direkte interes'se for den danske læser er antagelig en 
mængde konkrete løsninger af rent praktiske opgaver: Konstruk
tion af skovbænke, papirkurve, vejskilte, udsigtstårne, anlæ g af 
legepladser og boldbaner, anlæg af parkeringspladser o.m.a. 

På adskillige punkter er stoffets behandling meget udførlig, 
f.eks. 'børnelegepladser, der ialt bør indeholde 15 forskellige ind
retninger til børnenes underholdning og forplejning, såsom 
karrusel, vippe, sandkasse o.s.v., der ,hver især får en nøje omtale. 

Bogen er smukt udstyret. 52 fohografier på særlige tavler, deraf 
fem med farver. 175 sider. - Pris 24.- DM. 

H .AB. 



FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD S • KØBENHAVN V 

TELEP.: CENTRAL H875 

TELEGRAM-ADR_: STAVKONTOR 

Gulvtræ og Snitgavn 
al bøg købes 

C. C. HANSEN A/S 
FjEDERKLEHHEFABIUK 

R1ngstedreJ 20. RDskllde. tlf. 299 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

TIf. Hansted 46 

Skov, Le- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

Planteskolen er tilsluttet Herkomstkon
trollen med SkovCrø og -planter. 

FARSTRUP SAVVÆRK 
& STOLEFABRIK A/S 

Grundl.1910 

FARSTRUP ST. 

Telefon VefUnge 28-48-128 

Er køber til kævler i eg og bøg 

~~--
PLANTESKOLER A/S 

Skovplantør 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortiment 

store og smil partIer. 
RØDI!KRO TELEFON 61933. DANMARK 

Skovfrøet leveres at Statsskovenes Planteavlsstation. Planteskolerne og salgskontoret er 
tilsluttet Herkomstkontrollen med skovCrø og -planter. Vi giver Dem gerne tilbud på 

Deres forbrug skriCtligt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TILl 

Kævler og snitgavn 
I BØG - EG OG ASK 

HyUinge Trælndatri A/. 
ru: Hyllinge 64 



Forstplallteskoleo, Faaborc 
I Plante.kolen ...... _der K_RoI af Danak 8k_t.re ...... lI'r .... y... I 

Alle Slags Skovplanter tilbydes I prima Varer 

Forlang Prisliste 

Indehaver: .I. H. l1øn ToI Telefon Faaborg 195 

SIDEN 11106 

HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEBØLLE 

PlanJeskolen er tilsluttet Herkomstkontrollen 

med Skovfrø Dg -planter. 

På grund af omlægning af poetruternc er vor poetadrCIIC 

ændret fra I. juli til: 

P. IRUSES PLlITESlOLE 

HESTEKÆRGAARD. AARHUS. TELEFON TILST 7 ItALDENR. 9Ml1 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
pr. R"u SIIlJitm 




