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OLUF BANG 

Med flere forstmænd i sin nærmeste slægt følte den unge 
OLUF BAl'iG sig draget mod skoyen. En anden skæbnebestem
mende faktor i hans liv var den omstændighed, at han ef
ter at være blevet forstkandidat i 1913 i årene 1915 til 20 
var assistent på Glorup skovdistrikt. Skovrider P. H. LASSE1\", 
der dengang bestred hvervet som statens tilsynsførende med 
de private skove på Fyn, var initiativtageren ved stiftelsen 
af en småskovsforening for dette område, og hans assistent, 
OLl:F BANG, blev i 1920 ansat som skovrider for denne for
ening, et hverv, som han beklædte indtil foråret 1961, altså 
i fyrretyve år. 

Ved starten bestod foreningen af 27 ejere med 306 ha . I 
1944 var den vokset til 485 ejere med 3200 ha. Dette år 
blev foreningen delt og Odense amt overtaget af skovrider 
BA:\GS assistent siden 1938, forstkandidat KNUD ANDERSE!\'. 
I 1961 var der i Svendborg amt 310 ejere med 2400 ha og 
i Odense amt 400 ejere med 2200 ha. At O. BANG ved delin
gen valgte Svendborg amt skyldes bLa. , at han siden 1918 



havde været skovrider på Mullerup skovdistrikt, og efter
hånden havde ledelsen også på andre distrikter - for store 
til at være direkte medlemmer af foreningen. Desuden 
hav,de han stadig haft bolig i Ringe, først i en min
dre bolig øst for byen og dernæst i sit dejlige hus på bakken 
syd for byen, omgivet af småskove og med den storslåede 
udsigt over det fynske land. 

Af de nævnte tal kan aflæses udviklingen i det arbejde, 
som var blevet O. BANGS livsværk, og som han utvivlsomt 
egnede sig fortrinligt til. 

Der kræves særlige egenskaber for at være en god små
som var blevet O. BAI'\GS livsværk, og som han utvivlsomt 
grundig forstlig viden og lyst til at have med mennesker at 
gøre. Han kunne virkelig overkomme at interessere sig for 
de mange medlemmer og deres skovproblemer. Han havde 
sans for forholdet mellem det ønskelige og det opnåelige og 
forstod at afbalancere de særlige økonomiske spændinger, 
som erkamkteristiske for skovhrug, knyttet s'om en under
ordnet produktionsfaktor til et dominerende landbrug. 

Han var en statelig mand og en hjertelig mand med ud
strakt hånd, villig til samarbejde. 

Forholdet mellem arbejdsindsats og honorar i en små
skovsforening kan blive fej lbedømt af nogle ejere, men O. 
BANG gjorde sig den yderste umage for at så mange som 
muligt skulle føle sig tilfredse. Også den rent personlige 
kontakt med ejerens familier lå ham på sinde. 

De særlige forhold, hvorunder der arbejdes i mindre skove, 
kræver en anden driftsform end i de relativ store skove, og 
dette forstod O. BAi\"G, da han på et tidligt tidspunkt lod 
æren (Acer pseudoplatanus) indgå i skovopbygningen i en 
udstrækning, som dengang var ukendt og uprøvet. Han 
mente, at denne træart, som egner sig til plantning med 
store planter, der tidligt gør sig fri af ukrudt og opvækst, 
som gror hurtigt i ungdommen og som giver værdifulde ef
fekter i en relativt kort omdrift , måtte være en velegnet 
træart i små skove på god jord. Man finder mange gode, 
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yngre bevoksninger af ær i de fynske småskove, og deres 
tilblivelse skyldes O. BANGS fremsynethed. 

Som pioner i småskovsarbejdet blev O. BANG denne sags 
repræsentant i flere bestyrelser, således i Dansk Skovfor
ening fra 1940- 46 og i 1935 blev han medlem af statens 
skovnævn, et hverv som interesserede ham meget. 1947 blev 
O. BANG Ridder af Dannebrog. 

Skovrider BANG havde kontakt med mange mennesker 
både indenfor sit fag og i det menigheds- og spejderarbejde, 
som han lige fra sin tidligste ungdom havde følt sig stærkt 
knyttet til. En mand af O. BANGS type bliver kendt i vide 
kredse og skaber sig venner, og han vil blive savnet og min
det. 

J.A. 



RØDGRANENS PRODUKTION 

af skovrider AAGE BAV?\GAARD 

Rødgranen er et vidunderligt skovtræ. Den er let at kultivere, 
den gror villigt og hurtigt, og dens ved har fremragende 
egenskaber og er efterspurgt i 'alle aldre. Ganske vist kølnes 
vor begejstring periodevis efter slormskadekatastrofer, men 
det glemmes ret hurtigt , for ret betænkt er dens ydelse løv
træernes så overlegen. at den er at foretrække, selvom også 
en del tabes ved storm, råd og brand. 

Således skønner de fleste, og rødgranen går sin sejrsgang 
i de danske skove, hvor den forlængst er blevet hovedtræ
arten, og hvor den stadig år efter år har fremgang - også her 
på Tåsinge. 

Professor Møllers bonitetsvise tilvækstoversigter giver et 
billede af dens vækst. Ganske vist er udhugningsmassen ikke 
i overensstemmelse med det for oversigterne grundlæggende 
materiale eller med den hugststyrke, som stadig praktiseres 
af mange, idet ,fordeling til tyndingsmasse og stående masse 
af professoren er foretaget ud fra en forestilling om. hvor
ledes hugsten »almindeligvis vil blive ført på velbestyrede 
distrikter i de førstkommende to årtier og evt. længerc«, 
men derfor er oversigterne ligefuldt anvendelige for alle, 
eftersom produktionen er det centrale og afgørende, og den 
synes at være rigtigt udtrykt i tabellerne. 

Herom har der dog hersket tvivl - også hos mig. Skov
foreningens planlægningsafdeling har således sine anfæg
tel'ser som følge af distriktsvise protester mod beregnet gran
hugst, som findes alt for højt ansat, og disse protester har 
ført til, at afdelingen har foretaget kontrolmålinger. som 
desværre også viser betydelig margin mellem bonitetsvis 
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beregnet og virkelig vækst. En beregning af bonitetsover
sigtshugst på grundlag af Statistisk Departements areal og 
bonitetsfordeling i skovopgørelsen 1951 side 106-108 viser en 
produktion, som på Sjælland ligger 28 % oYer den i samme 
hæfte opgivne faktiske hugst. 

Det må på en gang synes både forståeligt og letsindigt, at 
vi så hemningsløst kaster os over på rødgrandrift uden disse 
forholds virkelige klaring. 

Skovforeningens økonomisk-statistiske afdeling mente, i 
tillid til at mange måtte ligge inde med tal for bevoksningers 
hovedskovningsmasse og tyndingsudbyttet i det forholdsvis 
korte åremål mellem første tynding og afdrift, at det måtte 
være opportunt at udsende spørgeskemaer for at indhente 
disse for produktionskontrol tilstrækkelige oplysninger, men 
besynderligt nok havde så godt som ingenopnoteret sådant. 
Om denne mangelfulde driftskontrol nu skyldes ufuldstæn
dig bogføring eller de ulyk'salige afdelingsændringer ved 
planrevisioner skal ikke kunne siges. 

Det er nu et par år siden, at spørgeskemaerne blev ud
sendt, og planlægningsafdelingen er blevet mere og mere for
uroliget af de seneste erfaringer, navnlig mener den at kunne 
konstatere, at bonitetsoversigternes forestil\ing om ung
domsvæksten er overdrevne samt at tilvæksten efter ca. 45 
års alderen falder stærkere end formodet. Begge dele svarer 
nøje til det, jeg mener gælder for rødgran på Tåsinge. 

På et udvalgsmøde den 10. matis blev problemet debatte
ret med professor MØLLER, der i ho\'edsagen henholdt sig til 
sin og JØRGEN NIELSENS i 1953 publicerede revisionsundersø
geise. Såvel statsskovreguleringens erfaringer som nogle fra 
Hvidkilde indsendte produktionsopgørelser tydede på boni
tetsoveI"sigternes rigtighed, men uden at opnå nogen kla'ring 
var man dog inde på rødgranens følsomhed over for varia
tioner i vækstvilkår, hvor jeg især pegede på nedbørsmæng
dens betydning, medens professor Møller i højere grad til
lagde bundforholdene den afgørende indflydelse - (flad 
bundmoræne eller bakket endemoræne). 
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Selvom rødgranarealet her på Tåsinge er af et beskedent 
omfang, 'fik jeg ved min hjemkomst lyst til at prøve, om 
vore træmålingstal i forbindel'se med hugstoplysningerne i 
driftskontrolbogen ville være i stand til at hjælpe mig på 
sporet. 

I 1948 blev distriktets vedmasser opmålt med enkeltlllp og 
Løvengreens højdemåler. Alt måleligt blev målt, og nøjag
tigheden blev foretrukket frem for tidsbesparelse. Jeg har 
indtryk af, at det var en god måling. Endvidere ha'r der såvel 
før som siden været foretaget målinger 'i en del bevoksninger. 

Eftersom vore fattigjordsgraner på Bregninge bakke i de 
senere år er helt borthuggede, og vi fremover kun har gran 
på den frugtbare jord, har jeg udeladt alle tal fra de første, 
men ellers brugt samtlige tal fm målingerne af de sidste til 
grafisk udjævning, hvorved jeg får et billede af vedmasse
faktorer og stående vedmasser midt i udhugningsperioden, 
og ,de opstilles i venstresiden af en tilvækstoversigt, der hvor 
normalt tilstanden efter hugst har sin plads . 

For at sk,aHe tal til tyndingskolonnerne har jeg fra 
driftskontrolbogen omregnet eHektmængderne for hver 
hugst til m 3 pr. ha, dog ikke af samtlige bevoksninger, men 
kun af sådanne der er enerådende på afdelingen, så effekt
forveksling er udelukket. Disse hugsUal opstilles hevoks
ningsvis efter stigende alder, og gennemsnittet giver lø
bende lyndingshugst til oversigtens hugstkolonner. Opstil
lingen giver tillige indstyring til oversigtens hugstmellem
rum. Man vil bemærke den ringe hugst i de ældre aldre, 
hvor vi i hovedsagen kun hugger døende bræer. Det medfører 
en villet stærk vedmasseophobning, der formindsker storm
fare og begrænser vækst af muldplanter og råd. 

Herefter ,kan tilvækstkolonnerne udregnes, og figu r 1 viser 
den fra Ibonitetsoversigterne så afvigende årlig løbende til
vækst. Man kan endvidere af kurverne aflæse den »øjehlikke
lige« bonitet, som er meget lavere end den rå potentielle, 
men som dog ikke helt dækker ,det, professor Møller kalder 
aktuel bonitet. 
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Tabel I. Tiluækslsouerigl for rødgran på Tåsinge. 
pr. ha 

--~-- ---
~[ellem hugst Hugst Tilvækst Produktion 

Al
ler, 
år N 

stk. 

Al-

I D li Grdfl· 1 H Irå pOL I m;~~e I ~~~~~' I pr. H lpr. a m. H p. a I bl~i~e- til år I pr. a ~~r, 
cm m 2 m bon. m" m" m" ' m" m" m" lig bon ., m" m" 

I 2 3 1 4 1 5 I 6 1 7 _1_8_ 9 1 ~ ~ 12 ' 13 I 14 1 Ko!. 1 
-- --

20 3800 9,5 27,2 9,7 1,0 154 

22 3200 10,5 27,8 10,6 1,0 174 

24 2500 12,0 28,3 11,5 1,0 194 

26 2150 13,0 28,7 12,51 1,1 215 

28 1900 14,0 29,1 13,51 1,1 
I 

235 

30 1700 15,0 29,6 14,5 1,1 256 

32 1500 16,0 30,1 15,4 1,2 276 

34 1360 17,0 30,7 16,3 1,2 296 

36 1230 18,0 31,3 17,2 1,2 317 

39 1110 19,2 32,1 18,6 1,2 I 337 

42 1000 20,4 33,0 19,8 1,3 358 

45 930 21,6 ' 34,0 20,7 1,4 1 378 

48 850 22,81 35,0 21,2 1,6 1 399 

52 780 24,3 36,3 21,91 1,8 425 
1 

56 710 26,0 37,8 22,41 2,0 451 

60 650 27,7 39,2 22,91 2,2 477 

65 590 30,0 42,0 23,2 2,4 503 

70 520 32,2 43,0 23,6 2,6 529 

75 480 34,4 45,0 23,8 2,8 555 

80 440 36,6 47,0 24,0 3,0 580 , 

I 
150 1 

170 2 

190 2 

210 2 

230 2 

250 2 

270 
I 

2 

290 2 

310 2 

330 3 

350 2 

370 2 

390 1 

415 2 

440 l 

465 1 

490 l 

515 l 

540 1 

565 I 1 

1 165,0 

10,0, 40,0 20,0 
5,0 

0,0 
11,5 43,0

1
21,5 

3,0 
12,5 45,0122 ,5 

5,0 
13,5 47,0123 ,5 

7,0 
114,5 49,0 24,5 

9,0' 
48,0124,0 14,0 

8,0 I 
13';)1 47,Oi 23,5 

7°112°1 
I 

44,0 22,0 
4,0 

12'31 
57,0 19,0 

7,0 
9,8 49,5 16,5 

9,5 

7,81 43,5 14,5 
3,5 

6,2 38,7 12,9 
8,7 

5,3 46,4 11,6 
1,4 

4,3 42,0 10,5 

:::j 3,4 38,4 9,6 

3,8 44,0 8,8 
9,01 

3,1 40,5 8,1 
5,5 

2,4 37,0 7,4 
2,0 

1,3 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

2,2 

2,7 

3,5 

4,0 

4,5 

4,8 

5,1 

5,3 

5,4 

5,5 

2,0, 35,0(' 7,01 5,6 
0,0

1 

_---l-_--'--___ -'-_'---___ --'-___ 4351 I 10001 [- -

165 , 8,3 / I 
205 9,3 

2481 10,31 

2931 11,2
1 

3401 

3891 

12,1
1 

12,9 
I 

437 13,7 

484 14,4 

528 14,6 

585 15,0 

634 15,1 

678 15, l 

717 14,9 

763! 14,7 
i 

805 14,4 

843 14,1 

887 13,7 

928 13,4 

965 12,9 

1000 12,5 

---

1 

20 

22 

24 

213 

28 

30 

32 

:34 

36 

39 

42 

45 

48 

52 

56 

60 

65 

70 

75 

80 
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Fig. 1 

o 

RØDGRAN Arlig løbende tilvækst 

25 r----+----+----+----~----~--~----+---~ 

Bon I 

15 f---j---+--~c......-...J__l._-+_--=:::::....j~-~Bon II 
Bon 1II 

Bon K 

IO r----+----+-~~--~~--==~~~~--+_--~ 
Bon Y 

5r----+----+----+----~----~--~----+_--~ 

+-+- Valdemar S/af 

O 50 60 70 BO år 

Så har jeg ud over tilvækstoversigters sædvanlige ind
hold opstillet et par kolonner over produktion, dels fra fødsel 
til og med -lyndingsåret, dels gennemsnitlig årsydelse. 

Enhver, der giver sig til at eftel'regne min tilvækstoversigt, 
"il hurtigt konstatere, at den ikke har den indre sammen
hæng som kræves, hvis den udgår fra et videns·kabeligt 
forum. Alene dette, at grundmaterial'et for stående vedmasse 
og tynding ikke er det samme,medfører skævhed. Dertil kom
mer ydermere at oversigtens venstreside er tal for bevoks
ningstilstanden midt i udhugningsperioden. Men det betyder 
så lidt, for det eneste, jeg vil bruge, er kolonnerne for total
produktion. Oversigten som sådan er i sin helhed tilstrække-
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lig til skovdistriktets eget brug, for den giver et rimeligt 
billede af faktisk bevoksningstilstand og tyndingsudbytte, 
og produktionstalJenes afvigelse fra det helt rigtige er mini
mal og betydningsløs. 

Nu ønsker jeg de til tilvækstoversigtens produktionskolon
ner 13 og 14 svarende og {or Møllers bonitetsoversigter gæl
dende produktionskolonner, og de ses i tabel II med videre
ført produktion til 80 års alderen. 

Alder 
år 

Kolonne I 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
41 
44 
47 
50 
53 
56 
59 
62 
66 
70 
75 
80 

Tabe/ II. Tola/produktion {or rødgran iflg. C. M. Møllers 
bonitetsvise li/vækstoversigter. 

Bonitetsoversigternes produktion 

Bon. I Bon. II Bon . III Bon. IV 

til år I pr. å r . til år pr. år til år I pr. år til år I pr. år 
m' I m 3 : m' m' m' m' m' m' 

2 I 3 4 5 6 I 7 8 

132,0 8,2 I 
172,4 9,5 118,0 6,6 
214,2 10,7 150,8 7,5 98,0 4,9 
257,4 11.7 184,8 8,4 124,2 5,6 
30 1,8 12,5 219,8 9,2 151,4 6,3 82,0 3,4 
347,0 13,3 255,8 9,8 179,4 6,9 102,8 3,9 
393,4 14,0 292,8 10,5 208,2 7,4 124,6 4,4 
440,6 14,7 330,6 11,0 236,6 7,9 146,6 4,9 
488,4 15,3 369,0 11,5 266,8 8,3 170,0 5,3 
536,8 15,8 408,0 12,0 297,6 8,8 194,2 5,7 
585,0 16,2 447,4 12,4 329,0 9,1 218,8 6,1 
633,0 16,7 487,0 12,8 360,8 9,5 243,8 6,4 
704,4 17,2 fi46,4 13,3 409,1 10,0 282,2 6,9 
775,2 17,6 605,5 13,8 457,7 10,4 320,9 7,3 
844,8 18,0 664,0 14,1 506,0 10,8 359,9 7,7 
912,6 18,3 721,6 14,5 553,7 11,1 398,6 8,0 
978,6 18,5 777,7 14,7 600,8 11,3 437,0 8,2 

1042,5 18,6 832,3 14,9 647,0 11,6 475,1 8,5 
1104,3 18,7 885,4 15,0 692,3 11,7 512,6 8,7 
1163,7 18,7 937,0 15,1 736,4 11,9 549,5 8,9 
1238,9 18,7 1003,0 15,2 793,6 12,0 597,5 9,1 
1310,1 18,7 1065,4 15,3 
1402,5 18,7 1155,0 15,4 
1496,0 18,7 1240,0 15,5 1 

848,4 1 12,2 643,9 9,3 
930,0 12,4 712,5 9,5 
000,0 12,5 776,0 I 9,7 

Med forbavselse og interesse konstaterer jeg nu, at vore 
graner, der som SO-årige er af rå potentiel bonitet III, har 



Tabel ll!. 

I 
Bonitetsover-

Tab. Is Møllers sigternes til-
Tab. Is ko!. 13 bon. IIi s vækst efter Bonitetsover-

Alder, 
ko!. 5 produk- totalproduk- rå pot. bon. sigternes rå 

år bon. tion tion fol' ko!. for ko!. l's pot. produk-
mS l's boniteter boniteter tion m 3 

m 3 m 3 

Kolonne I 2 3 4 5 

214 
20 1,0 165 214 214 

43,2 
22 1,0 205 257 257,2 

44,2 
24 1,0 248 301 301,6 

45,2 
26 1,1 293 338 346,8 

45,3 
28 1,1 340 383 392,1 

46,2 
30 1,1 389 430 438,3 

46,8 
32 1,2 437 466 485,1 

46,4 
34 1,2 484 511 531,5 

46,2 
36 1,2 528 557 577,7 

69,5 
39 1,2 585 627 647,2 

69,2 
42 1,3 634 679 716,4 

66,1 
45 1,4 678 729 782,5 

63,5 
48 1,6 717 757 846,0 

79,6 
52 1,8 763 799 925,6 

74 ,9 
56 2,0 805 832 1000,5 

69,4 
60 2,2 843 864 1069,9 

81,7 
65 2,4 887 904 1151,6 

73,7 
70 2,6 928 935 1225,3 

68,5 
75 2,8 965 967 1293,8 

62,5 
80 3,0 1000 1000 1356,3 

I alt 1356,3 
pr. a 12,5 12,5 17,0 17,0 

Bon. I Bon. II 
Eks. på beregning af kolonne 3 PH 704,4 546,4 
ud fra tabel Il: Pas 633,0 487,0 

P3• 656,8 506,8 
ps. bon. 12 627 m3 
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haft en totalproduktion på 1000 m 3, hlJilkr-t netop SlJarer til 
bonitetsolJersigts lll's totalproduktion i samme åremål. 

Efter gængs forestilling og ved vanlig tilvækstberegning 
antager man, at væksten i hver aldersperiode svarer til dens 
rå potentielle bonitet, således at man f.eks. i 80-års alderen 
skulle vente bon. III's tilvækst, men det er åbenbart helt galt. 

Tabel III viser denne fejls størrelsesorden. Man ber~gner 
for dette distrikts graner en omdriftsproduktion på 1356,3 
m3 pr. ha, men i virkeligheden er den lmn 1000 m 3 . Vore 
graner har i hele deres SO-årige leuetid produceret en lJed
masse af en størrelsesorden, som om de hele tiden har lJæret 
bonitet IlI. Vil det nu sige, at de virkelig hele tiden har groet, 
som de hørte til her, eller har de før groet stærkere, i over
ensstemmelse med tidligere højere bonitet? Det giver tabel 
III svaret på . 

Dens kolonne 2 (gentagelse af tilvækstoversigtens kolonne 
13) er vor totale granproduktion til det pågældende alders
trin, og kolonne 3 er bonitetsproduktionen for samme boni
teter. Til 20 års alderen har vi en totalproduktion på 165 m 3 , 

medens bonitetsoversigterne siger 214 m 3 ; men det sidste er 
sandsynligvis en for høj ungdomsvækstvurdering, der dog 
opslides lidt efter lidt , som årene går, for som på Tåsinge at 
ende med 1000 m3 . Hvis man nu stadig holdør sig denne 
begyndelsesafvigelse for øje, vil man opdage, at vi på et 
hvilket som helst alderstrin har haft en total-<produktion fra 
fødsel, som svarer til alderstrinets rå potentielle bonitet. 
Eksempelvis har vore 36-årige rødgraner haft 'en produktion 
på 528 m 3 fra fødsel, de er af bon. 1,2, og en bevoksning af 
samme alder og bonitet producerer efter de bonit'etsvise til
vækstoversigter 557 m 3 • I 60 års alderen er produktionstal
lene henholdsvis 843 m 3 og 864 m 3, i 70 års alderen 928 m :> 
og 935 m 3 , og i 80 års alderen 1000 m 3 og 1000 m 3 . 

Tallene tyder på, at man kan <lpstille følgende vækst
lov : EnhlJer rødgranbelJoksning har, uanset sin hidtidige 
udlJikling, på et hlJilket som helst alderstrin haft en total
produktion fra fødsel af samme størrelse, som den ville 
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have været, hvis bevoksningen til stadighed havde haft den 
på alderstrinet målte rå potentielle bonitet. 

De bonitetsvise tilvækstoversigter angiver vist en lovlig 
stor ungdomsvækst, men bortset herfra er de i henhold til 
vækstloven rigtige, idet de dækker uforanderlig bonitet. 

Ifølge vækstloven skal vi ved tilvækstlberegning på et hvil-

Tabel IV. 

Boniteten bev. sig fra lIlo t. II. Boniteten bev. sig fra II. t. III. 

Alder, 
år 

I Virkelig 

Bo- Pro . 
ni- I dukt. 1 TIl- B?
tet til år !vækst nl-

, m3 tet 
I m3 : 

Rå pot.tiel' 

I 
Bo-

Bo- Til- ni
ni- vækst tet 
tet , m 3 

Ko!. I 1 1 2 
'-

98,Or I , 98,01 
20 III 0l 98,0 'I II ° 

157,4111 7 II 91143,6 
30 II 8 255,4 II 2 

1191,0 II 2 II l i 168,3 
40 II6 446,41 II 4 

II 41 
208,0 I 7 II 5i 177,9, 

50 654,4 I t II 6 
I 209, l. I 2' II 3; 172,7 

60 
II 21 863,5 I I I III 8 I 202 ,0 O 7 II 1 160,7 

70 II ° 1065,5 III 0, 

Eksempel: Beregning af kolonne 8: 

Virkelig Rå pot.tiel 

Pro- Til-;J BO- Bo- Til
dukt. væks l ni- ni- vækst 
til år, I m3 m3 tet tet m3 

8 9 I 10 11 ' 12 
151,0 . 151,0 

151 ,0 
160,8 ][6 II 1' 175,8 

311,8 
161,2 //9 II 3 184,1 

473,2 
147,9 III S II 5 177,9 

620,9 
125,2 IV 1 II7 161,6 

746,1 

848,4 
102,yv Bill 91143,5 

1993 ,9 

P II o 20 år = 114 + 18 + 19 = 151 m 3 . ... .•. , il1g. bonitetsoversigten 
P ff. 30 = 330,6; P IfIo 30 = 236,6 iJlg. tabel II. 

PII 2 30år = .............. 311,8 m" 
P II o 41 = 546,4; P III. 41 = 409,1 iJlg. tabel II. 
P II o 38 = 487,0; P III. 38 = 360,8 
P IIo 40 = 526,6; P III. 40 = 393,0 

P II. 40 år = ............ .... 473,2 m3 

ket som helst alderstrin aflæse tilvæksten i de bonitetsvise 
tilvæks,ter ud fra øjeblikkelig bonitet, og ikke som hidtil efter 
rå potentiel bonitet, for at nå sand tilvækst og produktion. 
For vore graner er som omtalt de øjeblikkelige boniteter 
anført i tabel l's .kolonne 12. Det er indlysende klart, at en 
80-års bevoksning, der nu er af potentiel bonitet III, må 
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have langt lavere øjeblikkelig bonitet, for den har jo i sin 
opvækst haft tilvækst svarende til de daværende højere 
boniteter. 

Vækstloven må have stor betydning for de fleste af landets 
distrikter, 'for boniteten er som oftest glidende, i reglen som 
her med faldende bonitet med stigende alder. Enkelte 
steder som i Roldskov komplekset er den stigende. Tabel IV 
viser, hvilken uhyre stor vækstmæssig betydning, der ligger 
i disse bevægelser. 

Tabellen belyser sand produktion, dels når boniteten i 
70-års omdrift stiger fra bon. III til H, dels falder fra II 
til III. Kolonnerne 1 og 7 viser bonitetsbevægelserne, og 
kolonnerne 2 og 8 boniteternes totale produktion efter 
vækstloven . Deres udregning er vist ved eksempel som ud
drag ved interpolation af tabel II. Kolonnerne 3 og 9 er 
differencerne, der udgør aldersklassernes tilvækst, og hvis 
sum er den samlede sande produktion . 4 og 10 er de øje
blikkelige boniteter, aflæst i bonitetsoversigternes kurver 
for løbende tilvækst (se fig. 1), og 6 og 12 er aldersklas
sernes tilvækst udregnet på hidtil brugt vis ud fra rå poten
tiel bonitet. 

Tilvækstkolonnerne giver parvis ikke 'samme sum, hver
ken i øjeblikkelig eller potentiel tilvækst. Mari kan måske 
være tilbøjelig til at tro, at produktionen må være den 
samme, når om driftens middelbonitet i begge tilfælde er 
n,5, men det er den ingenlunde. 

Som hovedresultat kan læres, at vi hidtil har opereret med 
meget betydelige fejl i vore tilvækslberegninger. Hvor boni
teten er 'faldende, bliver den brugte potentielle tilvækst sær
lig stDr, nemlig 993,9 m 3 eller 17 % over den sande, der kun 
er 848,4 m 3 . Omvendt med stigende bonitet, hvor den poten
tielle tilvækst beregnes til 921,2 m3 , men den sande er 
1065,5 m 3 , en afvigelse på 17,5 % i modsat retning. 

Det er let forståeligt, at man på steder med stigende rød
granbonitet finder bonitetsoversigterne passende, således 
som de har været anvendt, for ·her er jo stor positiv margin, 

2 
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som endog yder dækning ved tab, forårsaget af bevoksnin
gers bortfald i utide. 

De øjeblikkelige boniteter er som før fundet af bonitets
kurverne for løbende tilvækst (fig. I), og anvendt som ind
styring finder man frem til tilvæksUalIene i kolonnerne 3 
og 9. Produktionskurverneses på fig. 2. 

Fig. 2 

1*"00 

1200 

RØDGRAN 
toto/produktion Bon! 

Bon II 

/000 f---+----t----+---+-~----I-------;-,I"---+--______,::;;;olo+ Bon lIl-

800 

.-.-.-. Bon. ll-IIl 
200 ......•.... Bon. lIl-Jl 

o , , c c ValdemarSlot rå pot. bon. 
-+ - +- f!.ieblikkeltj; bon. 

20 30 W 50 60 70 80 år 

Så vidt jeg kan se kan øjeblikkelig bonitet kun bestemmes 
på ovenstående måde, d.v.s. ud fra hver enkelt distrikts 
konstaterede bonitetsglidning. Den kan ikke måles på års-
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skud, dels fordi højdemålinger er for unøjagtige, dels fordi 
klimaHslke variationer kan gribe forstyrrende ind over kor
tere åremål, og dels fordi bonitetsoversigternes høj detilvæk
ster for især ældre aldre er nær sammenfaldende. I perio
den fra det 66. til det 70. å'r er højdetilvæksten efter boniteis
oversigterne I, II, III, IV, V og VI henholdsvis 11, 8, 7, 6, 
6 og 5 dm. 

For mig er det naturligvis af interesse at få udregnet den 
sande hugst og tilvækst på Valdemar Slot Skovdistrikt og 
derom fortæller tabel V. 

Tabel F. 

Udhugning Tilvækst 

Areal Bonitets- Valdemar I Bonitets- Valdemar 
ha oversigter Slot oversigter Slot 

bon ·1 il I iaIt Øjbl. l il ialt bon·1 il I iaIt øjbl.l il I ialt 
m3 m" bon . m" m" 1 ·m" m3 bon . m" m" 

I 

Kolonne I 2 I 3 4 I 5 6 7 8 I 9 I 10 11 12 13 

i 

2141 

0- 9 15,89 O 

I2,J .. ; 
165 

10- 19 38,37 1,0 4,8 184 1,0 
7991 20-29 35,49 1,0 14,0 497 1,0 1,0 22,5 1,0 22,51 799 

30- 39 27,98 1,2 15,4 431 1,4 12,0 336 1,2 23,21 649 1,4 22,01 616 
40- 49 20,39 1,4 14,8 302 3,71 7,0 143

1 

1,4 21,9 447 3,7 13,71 279 
50- 59 8,37 2,0113,0 88 5,0 4,0 33 2,0 18,0 151 5,0 10,1 85 
60- 69 9,46 2,4112,2 115 5,3

1 
3,4 32 2,4 15,2 144 5,3 8,4 79 

70- 79 4,30
1 

2,8 11,41 49 5,5 2,2 9[ 2,8 12,4 53 5,5 7,2 31 

lait. . . .. 
I I 

1666 
997

1 

I 2457 2054 
Hoved- 1.60:~l · · .! ... . skovning . . , . o" • 623 

l 

Gennemsnitsskovning 1948/49- 59/60 . . 1620 m" 

Den hidtil brugte beregning ud fra rå potentiel bonitet 
giver en udhugningsmasse på 1666 m 3 og en tilvækst på 
2457 m 3 . Da vi ved planlægningen i 1948 kom til disse tal, 
sagde jeg: umuligt l Vi satte efter bedste skøn tallene til 
1210 m 3 og 1995 m 3 , men nu ved jeg, at de i virkeligheden er 
997 m 3 og 2054 m 3 ! Vor bogføring viser, at der i de 12 år 
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efter planlægningen gennemsnitligt er hugget 1620 m 3 gran, 
og differencen 623 m 3 skal så svare til vort årlige hoved
skovningsudbytte. 

Som kontrol har jeg derfor uddraget de faktiske hoved
skovningstal i de 12 år, og de meddeles i tabel VI. 

Der har, som det ses, været afdrevet 25,98 ha med 7423 m 3 

salgbar masse, d.v.s. 619 m 3 pr. år. Denne vedmasse ligger så 
nær de ovenfor beregnede 623 m 3, at jeg kan føle mig sikker 
på, at tilvækstoversigtens udhugningstal er rigtigt ansat, 
overensstemmende med den tyndingsintensitet, som virkelig 
praktiseres her. Tabellen viser i hvilke aldersklasser, der er 

Tabel rI. Hovedskovning i Rødgran 1948/49- 59 /60, 
iall 12 år. 

Aldersklasse, Middel- Areal Hovedskovn. m 3 /ha 
år alder, år ha ialt m" 

70- 79 ... ... . 72 3,69 986 267 
60- 69 .... . . . 69 2,90 837 289 
50- 59 ... .. . . 54 9,90 3386 342 
40- 49 ... . . .. 43 5,68 1529 269 
30- 39 .... . .. 34 3,81 685 180 

I alt. . . . . . . . .. I I 25,98 I 7423 

pr. år 619 m" i hovedskovning. 

Efter til-
vækstover-
sigten, 
mS/ha 

520 
500 
435 
355 
290 

grebet ind. De lave vedmasser svarer ikke til vor bestands
norm. Tallene fra de to ældste aldersklasser hidrører nemlig 
udelukkende fra bevoksninger på Bregninge bakkes tarvelige 
jord, (den lille skov, der som før omtalt ikke har fået ind
flydelse på min tilvækstoversigt)og tallene fra de yngre 
aldersklasser hidrører fra småskoves vindudsatte bevoksnin
ger i opløsning. Sådanne defekte, yngre bevoksninger findes 
vist på de fleste distrikter, flest hvor granpI'ocenten er høj så 
afviklingen af den gamle masse ikke kan foregå uden side
blotning af yngre gran, der selv som tyveårige ikke kan tåle 
mosten. Sådanne tab vil uvægerligt formindske enhver tiI
vækstberegning, alt efter omstændighederne. 
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Såfremt de her skildrede produktionsforhold var noget 
særegent for Tåsinge, var der ingen grund til at viderebringe 
iagttagelserne; men sådan er det ingenlunde. Tvært imod 
står mange rødgranbevoksninger i alle landsdele med fal
dende bonitet, og man har sandsynligvis hidtil beregnet deres 
hugst og tilvækst for højt. En sådan fejlvurdering kan des
værre let komme til at præge skoven på uheldig måde, for 
man vil da gerne have så høje indtægter som muligt, og når 
nu tilvækstberegningerne må formodes at være rigtige, hvor
for så ikke følge dem i praksis? I de velorganiserede stats
skove har den hidtidige beregning ikke ført til overraskelser, 
hvorfor -skulle de så være forkerte her, selvom bevoksnin
gerne gradvis kommer til at se lidt tynde ud? FO>randringen 
sker umærkeligt, lidt efter lidt. Det kan jo være øjenbedrag I 
Jeg vil imidlertid påstå, at statsskovene ligger gunstigt pla
ceret for rødgrandrift, for hvad er årsagen til -rødgranens 
forskelligartede vækst i Danmark? 

Rødgran er et indført træ, som ikke har sine optimale 
vækstbetingelser her. Der er for mig ingen tvivl om, at den 
atter helt vil fOI'svinde, hvis vore skove bliver overladt til sig 
selv uden forstmænds indgreb og kunstige kulturer. Rød
granen har sine naturlige voksesteder både nord og syd 
for Danmark, men ikke her. Vort klima passer den ikke 
rigtigt, den er en vandplante, som så tydeligt hører hjemme 
i egne med stor nedbør. Det er nedbørsmængden, der præger 
dens vækst, og nedbøren varierer stærkt selv inden for 
snævre områder. Der er således forskel på regnmængden på 
Tåsinge. Nordøen nyder godt 'af den høje Bregninge bakke 
og de fynske alpers nærhed. Gang på gang, især i vækst
månederne, får den en bløde, som sydøen ikke får andel i, 
og det giver sig tydeligt udslag i rødgranens vækst, som er 
tålelig mod nord, men så ringe på sydøen, at den næsten ikke 
pl,anies der. 

I store træk giver det nedbørskort, som findes i professor 
Møllers afhandling om de bonitetsvise tilvækstoversigter, 
en tilforladelig oversigt over rødgranens gode og dårlige 
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voksesteder. Roldskovkomplek,set og betydelige dele af det 
indre Jylland har stor nedbør og med alderen stigende gran
bonitet, Gribskovområdet og visse egne af Sjælland og Fyen 
har nogenlunde rigelig nedbør og konstant bonitet, men kyst
egnene fra Djursland hen over Nordfyn og Vestsjælland, 
over Hornsherred og ned til Vallø-Bregentvedegnen samt 
sydhavsøerne er tørre, og granerne ,står med faldende boni
tet. 

Førmentlig er det nedbøren i vækstmånederne, der har 
afgørende betydning, men mon forskellen ikke som som her 
skyldes lokale tordenbyger netop i den periode, således at 
man Igraft 'taget kan sige, at man har faldende bonitet, når 
årsnedbøren er under 650 mm, konstant når nedbøren ligger 
mellem 650 og 700 mm, og stigende bonitet ved nedbørs
mængder over 700 mm. Udslaget af faldende bonitet er 
størst på tørre egnes frugtbare jord, hvor granerne i de unge 
år med lavt vandforbrug har tilstrækkeligt i det i jorden 
fysisk bundne, der i kombination med fed jord giveT gej I 
vækst. Tilbageslaget bliver så meget voldsommere, når for
dampningen efterhånden stiger, og vand bliver en mangel
vare under den ringe nedbør. 

Efter indsendelse af ovenstående til Dansk Skovforenings 
redaktion har jeg fået at vide, at jeg meget nær har Iramt 
noget lillan kalder Eichhorns Vækstlov, og det kan jo være 
meget opmuntrende. Denne vækstlov siger, at totalproduk
lionen er den samme ved samme højde uanset boniteten. 
Den er omtalt kort af CARL MAR: M0LLER og CHR. NIELSEN i 
D.Skf.T. 1959, side 377 med den tilføjelse, at den er afprøvet 
på bon . 2 og bon. 1,2 uden tilfredsstillende resultat. Den er 
også omtalt af HENRIKSEN i D.Skf.T. 1958, side 499 og i Det 
f'orstlige Forsøgsvæsens bind XXIV, hvor der på side 28 
findes en tabel, der for sitkagrandrager sammenligning 
mellem tilvækst efter Henriksens tilvækstoversigt og efter 
EICHHORNS vækstlov. På side 29 kommenteres denne sam
menligning således: »Af tabel IV fremgår, at denne lov ikke 



19 

gæl,derfor den dans'ke oversigt. Ved højden 15 m er gennem
snitsproduktionen 335 m 3 , men for bonitet 1 er den 335 m 3 , 

og 297 m 3 {or bonitet 4. Ved større højder passer loven noget 

bedre. 
Den gæl,der heller ikke for den tyske tilvækstoversigt, men 

for de lavere højder dog noget bedre end for dansk materiale. 
For den engelske oversigt gælder den derimod til ful'd

kommenhed, ja så nøjagtigt, at disse tabeller nødvendigvis 
må være bragt i overensstemmelse med den Eichhornske 
vækstlov.« 

Det meddeles mig, at den Eichhornske vækstlov trods 
øjensynlige fejl dog bruges i Tyskland i mangel af bedre. 

Lovens afprøvning på rødgran-bonitets tabellerne ser for 
bevoksningshøjde 15 m således ud, idet a. betyder de virke
lige væksttal efter bonitetsoversigterne, og b. betyder gen
nemsnitstal svarende til Eichhorns vækstlov : 

Hødgran . a. 
b . 

462 m 3 

433 m 3 

Bonitet 

II 

431 m3 

433 m 3 

III 

421 m 3 

433 m 3 

IV 

416 m 3 

433 m 3 

For rødgran konstateTes der således også afvigelser. Det 
vil altså 'sige, at de forskellige boniteter rødgran producerer 
uens vedmasser ved samme træhøjde under forudsætning af 
uforanderlig bonitet. 

Det er derimod indlysende, at den af mig formulerede 
vækstlov ikke alene nøjagtigt rammer a-tallene for konstant 
bonitet, men også er anvendelig, når boniteten er glidende, 
hvad enten den går op eller ned. 

Vi så på side 6, at Valdemar Slots sande totalproduktion 
for rødgran i 30-års omdrift med 24 m sluthøjdeer 1000 m 3 , 

og at den ved gængs beTegning ansættes til 1356 m 3 . Efter 
Eichhorns lov skulle total produktionen være ens for de 
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forskellige boniteter, men ved 24 m højde er den for bon. I 
913 m 3 , for bon. II 905 m3 og for bon. III 1000 m3 . Tages gen
nemsnittet 939 mS som udtryk for Eichhorns lov, når man et 
bedre, m en ikke tilstrækkelig rigtigt resultat . Min væ kstlov 
går direkte ind på de 1000 mS. 
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KONGSMOSEN OG DRAVED SKOV 

SkouhisfoJ'isk Selskabs ekskursion 28. maj 1961 

Af lektor, amanuensis P. CHR . NIELSEN 

Statsgeolog dr. phil. JOHS. IVERSEN bød ekskursionen velkommen 
og bemærkede, at Danmarks geologiske Undersøgelse selv var gæst 
på Lindet Skovdistrikt, først hos kgl. skovrider POUL LORENZEN og 
senere hos kgl. skovrider N. L. THOMSEN, idet såvel Kongsmosen 
som Draved Skov hører under skovdistriktet. Dr. Iversen havde 
med glæde modtaget opfordringen fra Skovhistorisk Selskab og 
var altid interesseret i at drøfte problemern,e om vore fortidige 
skove med forstlige kredse. 

Kongsmosen er en stor højmose, hvor der gennem århundreder 
har været skåret tørv i mosekan ten, medens de s'tore centrale om
råder indtil for nylig har ligget urørte. Under krigen og især efter 
denne var tørveskæringen sket maskinelt med gravemaskiner og 
i helt anden målestok. For at udnytte mosen bedst muligt, først 
dens ,tørvelag og senere den stærkt sandede jord under tørven til 
landbrug, var der foretaget en gennemgribende afvanding, og 
mosen krydsedes af dybe grøfter. 

Punkt 1. 
Ekskursionens første punkt var ved en af disse grøfter, hyor 

grøftevæggen var pudset af, således at deltagerne kunne iagttage 
lagdelingen. På den ene side af grøften havde man endnu den 
lyngbevoksede højmose med et 1-2 m tykt tørvelag, medens detle 
var skrællet af på den anden side. Vårsæden, der her var sået for 
første gang, udviklede sig smukt i den meget lette jord, der havde 
fået det fornødne tilskud af kunstgødning. 

Dr. Iversen gennemgik profilen: 
1. øverst havde været et lag højmosetørv, der nu var fjernet ved 

tørveskæringen. Tørven her i randområderne er næppe mere end 
et par meter tyk og af ung alder; dens lagdeling er blevet for
styrret ved generationers tørvegravning. I de centrale dele af 
Kongsmosen er tørven indtil 6 m tyk og den er her vokset uden 
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Fig.!. Ved punkt 1. [r. Johs. Iversen forklarer pro
filen. I baggrunden den afgravede del af Kongsmosen 
med det nyspirede korn. G. Schliitzer fol. 28. maj 

1961. 

afbrydelse gennem de sidste 8.000 år. Tilvæks'lens hastighed har 
vekslet med klimaets fugtighed. I den kølig-våde jernalder var til
væksten særlig stærk og højmosen bredte sig hastigt til siderne 
henover tidligere skovområde. På det sted, hvor profilen var skå
ret, havde der tidligere været egeskov. 

2. Et ca. 10-20 cm tykt morlag under højmosetørven betegner 
slutfasen af denne gamle egeskov, som forsumpede. Forud for 
morlagets dannelse har skoven ikke efterladt noget humus, jdet 
det varme klima begunstigede omsætningen af skovens affalds
produkter. 

Under dette morlag, fra en tid da Kongsmosen altså havde været 
tørt land fandtes: 

3. Bt sandlag på 70-80 cm tykkelse med rester af en mængde 
ferskvandsorganismer. Sandet var resultatet af en sandflugt, der 
havde fundet sted i Yngre Dryastid. Det 'havde bundfældet sig i 
en grundet sø, der havde været her fra ca. 9.100 f.K. til 8.500 LK. 
Klimaet var dengang koldt og fugtigt. 
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4. Overgangen fra san dlaget til det underliggende 20-30 cm 
tykke tørvelag var ifølge pollenanalyse og kulstof-14 datering 
hestemt til 9.100 f.K. Tørvelaget stammer fra Allerødtiden, der 
var en mild periode. Vandstanden i søen havde været noget lavere 
en d i den efterfølgende tid, hvorsandlaget, der er beskrevet under 
3., var føget ud. Trævegetationen havde bestået af birk, ene, røn, 
asp m.m. Allerødtidens tørvelag, der var dannet i løbet af 800-900 
år, gik nedentil over i. 

5. Et sandlag, hvori man i de dybere dele af mosen sporer et 
dyndlag, der betegner en mildere periode, Bøllingoscillationen. 

Varmeperioderne i senglaciaJtiden, Bølling- og Allerødtiden, er 
efterhånden påvist over store dele af verden. 

Gennemgår vi profilen kronologis.k får vi: 

5. Sandlag, dannet i en sø. Heri en smal dyndstribe fra den var
mere Bøllingperiode ca. 10.300 f.K. 

4. Allerødtidens tørvedannelse 9.900- 9.1 00 f.K. 
3. Det tyk'ke sandlag fra Yngre Dryastid, dannet af flyvesand, 

9.100- 8.500 f.K. 
2. »Landtiden«, først uden aflejringer (8.500- ca. 2.000 J.K.), der

efter det tynde morlag. (ca. 2.000 f.K.- ca. 500 f.K.) 
1. Højmosetørven, ca. 500 f.K.- 1960. 

De vekslende fugtighedsforhold, del' hal' gjort sig gældende i 
områd'ei, hal' bevirket, at hel' snart hal' været sø med flyvesand 
og gytje, snart mose med lorveaflejringer og snart tørl land 
uden aflejringer, evt. mordanneise. 

For at vise mere håndgribelige minder om skovvegetationen i 
landtiden, førte dl'. Iversen selskabet til. 

Punkt 2. 
Søen, der i Yngre Dryastid bredte sig over store dele af Kongs

musen, formindskedes stærkt, da den postglaciale temperatur
stigning salte in d; den omfattede nu kun de dybe sydlige dele alf 
mosen og 'havde en diameter på ca. 900 m - konstateret i grøfte
siderne og ved boringer; i løbet af et par årtusinder groede søen 
helt til og blev mose. Her findes uforstyrrede gytje- og tørvelag, 
der egner sig til pollenanalyser. Det var konstateret, at der på 
overgangen mellem Fyrreperioden og Egeblandskovens periode 
voksede fyrreskov på selve mosen, medens Egeblandskoven her
skede på den højere bund. 

Som rester af denne fyrreskov sås et betydeligt antal fyrre
s,tubbe og fyrrekogler, der var kastet op ved grøftegravningen. 
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Fig. 2. Ved punkt 2. Een af de brede afvandingsgrøfter, der går gen
nem det mægtige tørvelag i midten af Kongsmosen. Nederst i grøften 
ses enkelte fyrrerødder, der stammer fra »!andtiden«. G. SchHitzer fol. 

28. maj 1961. 

Denne fyrreskov formodes at være dræbt som følge af forsump
ning, der indtrådte med et fugtige re klima. Overalt i mosen findes 
et lag trækul, og fyrrestubbene har alle en hulhed i top'pen, hvori 
der findes forkullet træ. I den døde eller døende fyrreskov må der 
være opstået skovbrand. Det fugtige klima, der også var årsag til 
forsumpningen, har bevirket, at tørven hurtigt groede op over 
fyrrestubbene, hvorved de er blevet bevaret ,fra forrådnelse . Høj
mosens vækst har været beskeden i de følgende årtusinder, men 
har så taget fart , da det fugtige klima satte ind ved jernalderens 
begyndelse omkring 500 år før vor tidsregning. 

Pollen analyserne fortæller mosens historie : 
l istidens sidste afsnit - afsmellningsiiden - indvandrer hav

torn, røn, birk, asp m.m. i de mildere perioder (Bøllingtid, Alle
rødtid), medens tundraen breder sig i de kolde (Ældre og Yngre 
Dryastid). Dr. Iversen betegnede tiden med dens bratte og store 
klimasvingninger som dramatisk. 

Begyndelsen af fyrre tiden med de lyse skove hal' været en 
gylden tid fol' jæger- og fiskerfolkel. I Kongsmosen er der fundet 
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adskillige bopladser på småøer - flyvesandsholme - i kan ten af 
den gamle sø. En af ekskursionens deltagere, KIRSTEN FOGED, un
derstregede denne udtalelse med ·fundet af en mesolitisk pilespids 
af flint. Her sam overall i landet indvandrede hasselen i birke
fyrreskoven. Med sin stærke skygge udelukkede den birkens og 
fyrrens selv[oryngelse, og kun langsomt formåede egen, elmen, 
linden og andre af egeblandskovens arter med deres større højde
vækst at trænge hasselen tilbage. 

Medens egeblandskoven udviklede sig på hårdbunden , holdt 
fyrren sig som nævnt længe ude på mosel1'1. På den gode jord blev 
egeblandskoven en mørk urskov, hvor mennesket ikke kunne 
finde føde, kun ved havets, søernes og åernes bredder fandtes en 
fåtallig befolkning, - Ertebølle- og Gudenåkulturerne. 

Egeblandskoven udmærkede sig overalt ved stor stabilitet, hvil
ket fremgår af de ringe udslag i pollenkurverne. Se tavlen pag. 
33-34. 

Draved Skov 
Såvel Kongsmosen som Draved Skov ligger i et område, som 

i sidste istid havde været en ø, del' ragede op over smellevands
[loden. Fra de store sandsleiter, del' aflejredes af de floder, som 
strømmede ud af bræen, opstod den sandflugt, der blev demon
streret ved profil 1 i Kongsmosen. Også i skoven findes et 
sandlag af vekslende tykkelse, der stammede fra senglacialtidens 
sandflugt. Frodigheden i skoven varierede bl.a. med sandlagets 
tykkelse. Enkelte steder stod skoven direkte på bakkeøen fra næst
sidste istid, andre steder var bakkeøen overlejret af et tyndt sand
lag, der bevirkede, at jorden var veldrænet; her nåede trærødder
ne let ned i bakkeøens frodige jordbund. Atter andre steder hav
de sandlaget en tykkelse på et par meter; på sådanne steder var 
vækstvilkårene ikke gode fOl' løvtræerne. 

På den fugtige og frodige glei'bund - hvor sandlaget er tyndt 
eller mangler - finder man den linderige blandskov, der består af 
eg, lind, el, ask m .m. På den høje, veldrænede, men fattige bund 
er det eg og bøg, der dominerer. Mellem de to skovtyper findes 
overgange, f.eks. bøge-lindeskov . 

Punkt 3. 
Disse skovtyper besigtigedes ved punkt 3. I indbydelsen til eks

kursionen anføres følgende om denne bevoksning: »et stykke 
linderig blandskov, som anses for at være den eneste bevoksning 
i Danmark, der har bevaret sin naturlige sammensætning«. 

At bevoksningen har et usædvanlig oprindeligt præg har både 
tyske og danske forstmænd, f.eks. skovrider POUL LORENZEN, frem-

3* 
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hævet. I tysk tid var den fredet på grund af dens »altertiimliches 
Geprage«. Det kan også anføres, at bevoksningen er i balance, 
d.v.s. opvæksten svarer til højskoven. Men den ovenfor anførte 
stærke udtalelse bygger på naturvidenskabelige undersøgelser, der 
er foretaget i de sidste 10 år, først og fremmest på pollenana
lyserne. 

At dette bevis har kunnet .føres, beror på, at der i Draved 
Skov findes uforstyrrede lag af stærkt omsat, smøragtig skov
humus (·P. E. Miillers »Egemor«), der på sine steder når en tyk
kelse af en alen og mere, og som for en væsentlig del består af 
pollen. Det er yderst sjældent at finde så tykke lag »egemor« i 
Europa. For det første kræves specielle klimatisk!e og edafiske 
fOl'hold til deres dannelse. Men dernæst vil sådanne morlag kun 
undtagelsesvis være bevaret, normalt vil de være fjernet ved 
dyrkning eller lyngtørvskrælning i historisk eller forhistorisk tid. 
Mærkelig nok har det vist sig, at disse morlags lagdeling er ufor
styrret. Trærødderne går igennem dem uden at ophæve lagdelin
gen, og den store regnorm, ,hvis blanding af jordlagene er til stor 
gavn for mulddannelsen, findes ikke her på den stærkt sure bund. 

Det havde været muligt at .foretage pollenanalyser i morlaget, 
og ved hjælp af disse og da~ering ved kulstof-14 metoden, var det 
godtgjort, at bevoksningen gennem de sidste 4.000 år havde be
stået af lind,eg og el; for henved 2.000 år siden var desuden 
bøgen kommet til. Måske har bevoksningen også endnu tidligere 
været en lindeblandskov, men mordanneisen var !først begyndt 
for ca. 4.000 år siden, og man kunne således ikke ad denne vej 
følge bevoksningen længere :tilbage. Sammenlign foranstående 
profil 1 i Kongsmosen, hvor mordanneIsen i lag 2 også er begyn dt 
for ca. 4.000 ,år siden i »landtiden «. 

Til demonstration af skovjordens beskaffenhed, navnlig mor
lagets !tykkelse, gennemgik dr. Iversen to jordbundsprofiler. 

1. I den oprindelige løvskov der er en blanding af lind, bøg og 
eg. øverst et 34 cm tykt morlag, der er dannet i løbet af de sidste 
4.000 år. Et tyndt lag med mikroskopiske askepartikler 13 cm 
under overfladen tyder påsvidebrand i nærheden. De nederste 
10 cm af morlaget indeholder ikke bøgepollen. Den hyppige fore
kamst af pollen af mistelten i dette lag tyder på stor udbredelse af 
denne varmekrævende art, der nu praktisk talt er uddød i Dan
mark. Bortset herfra er pollen floraens sammensætning næsten den 
samme i hele profilet. Man må af diagrammet slutte, at den lokale 
bevoksning har været en lindeblandskov af samme s'ammensæt
ning 'hele tiden med undtagelse af, at bøgen på grund af sin :sene 
indvandring kun optræder i de sidste årtusinder. Under morlaget 
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fandtes et tyndt sandlag og derunder morænen fra næstsidste 
istid. 

2. Henved 60 m fra 'profil 1 i en ca. 30-årig bevoksning af 
sitkagran. Nederst moræneler Jra næstsidste istid. Derover et tykt 
lag flyvesand, der viser podsolering i overfladen. øverst et ca. 70 
cm tykt 'fiorlag, hvor lagdelingen ligesom ved prafil 1 var ufor
styrret. 

Medens pollen af lind og hassel er meget talrig i hele profil 1, 
findes det ,her kun sparsomt, og kun i de nedre lag. Åbenbart for
trænges lind og hassel af jordbundens stærke podsolering. Skoven 
har været en mørk egeurskov med en smule kristtorn og røn, men 
uden nævneværdig bundvegetation (højst 1 % græspollen) . I en 
tynd stribe med trækul ændres forholdene pludseligt, sporer af 
ørnebregne og pollen af græs bliver hyppige, og derefter bliver 
lyng fremherskende. Laget er åbenbart samtidigt med det i forrige 
profil omtalte lag med mikroskopiske askepartikler, men medens 
skoven der fortsatte uændret, erstattedes den her af lynghede. 
Dr. Iversen havde draget den slutning, at skoven havde været 
benyttet til græsning af kreaturer, som havde hindret egens re
generation på den dårligste bund. øverst i profilet bliver hirk 
ff1emherskende, medens lyngen forsvinder. Modsat forholdene 
ved almindelige pollen diagrammer fra moser er det 'her den helt 
lokale bevoksning, der afspejles i pollendiagrammet. 

Fra jordbundsprofil 2 foreligger to kulstof-14 dateringer. Nogle 
stykker egebark 33 cm oppe i mori aget gaven alder på 50 e.K., 
medens en horisont 7-8 cm dybere bestemtes til 450 f.K. Herefter 
skulle mordanneisen være begyndt skønsvis ca. 2.000 f.K. Tids
punktet for det første kulturindgreb i bevoksningen er endnu 
ikke bestemt, men ligger skønsvis omkring 4-500 e.K. Dette passer 
med, at vi i den højest beliggende del af Draved Skov ,har haH en 
kortvarig bebyggelse i sen jernalder eller tidlig middelalder, som 
lader sig påvise både ved pollenanalyse i en lille mose midt i 
skoven og ved højryggede agre. Derimod kendes ingen historiske 
beretninger herom. 

Man kunne måske vente at finde tilsvarende tykke morlag på 
lynghederne. Lagdelingen på heden er imidlertid næsten overalt 
forstyrret, idet lyngskjolden gennem umindelige tider blev af
skrællet til lyngtørv, ellel' også havde heden været opdyrket på et 
eller andet tidspunkt i forhistorisk eller historisk tid . 

Skovrider Poul Lorenzen benyttede dell'e punkt til at takke dr. 
Iversen for det store arhejde, som udføres i Draved Skov, og som 
har givet så interessante oplysninger. Takket være dr. Iversen har 
vi fået udvidet ken ds,kabet til skovhistorien, også til perioder, der 
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Fig. 3. Ved punkt 3. Fra den linderige blandings
bevoksning i Draved Skov. G. Schliilzer fol. 28. maj 

1961. 

ligger forud for den historiske tid. Det har været kritiseret, at så 
betydelige arealer i Draved Skov sættes ud af driften og overlades 
til videnskabelige formål, som ingen indtægter giver. Samtidigt 
har det fra anden side været fremhævet, at så store, såvel geologi
ske som historiske, interesser er knyttet til arbejdet, at hele Dra
ved Skov burde være overladt til forsøgene. Da forsøgsarealerne 
blev udlagt, nøjedes man i samråd med dr. Iv,ersen med at tage 
de videnskabeligst værdifuldeste områder, der kunne fredes ad
ministrativt, idet en videnskabelig fredning aof hele skoven måtte 
forelægges bevillingsmyndighederne med udsigrt til afslag. 

Poul Lorenzen udtalte endvidere, at videnskabens repræsen
tanter, deres gode sædvane tro, hverken lovede guld eller grønne 
skove, hverken praktiske -eller økonomiske resultater af under
søgelserne i Draved; men el'faringen viser, at på længere sigt får 
forøget viden om skovnaturen i fortid og nutid værdi for skov
driften i fremtiden, »forrenter s'ig« om man vil, så vist som frem
skridt på disse områder fremgår af et forstående samarbejde mel-
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lem videnskab og praksis. Skovrideren sluttede med at .fremhæve 
det smukke og meget lovende arbejde, der er udført i Draved 
Skov og takkede for det personlige venskab, han havde haft med 
dr. Iversen, siden denne som ung student og »blomstermager
svend« havde bedt om lov til at overnatte i høet på Mosskovgård. 

Dr. Iversen lakkede for den store hjælpsomhed og forståelse, 
han altid 'havde mødt hos skovrider og senere skovdirektør Loren
zen, også da han i sin tid havde fremsat tanken om at.få ov·erladt 
et forsøgs areal i Draved Skov til Danmarks geologiske Under
søgelse. Det arbejde, der bliver udført her, ,er på meget lang sigt, 
men dr. Iversen håbede, at fremtiden ville vise, at den tillid 
Direktoratet for Statsskovbruget havde vist ved at overlade D.G.U. 
disse forsøgs arealer i Draved Skov til videnskabelig undersøgelse, 
ikke havde været spildt. 

Frokosten blev nydt på Draved gamle skole, hvor fru Bojsen 
Petersen havde arrangeret et meget festligt frokostbord for eks
kursionsdeltagerne. I forbindelse med frokosten afholdtes selska
bets årlige general forsamling. 

Efter frokosten fortsatte ekskursionen til 

Punkt 4. 
V·ed Carlsberg.fondets hytte, hvor dl'. Iversen fortalte om for

søgene med primitivt landbrug i Draved Skov. Foredraget blev 
anskueliggjort ved pollen diagrammer, fotografier fra svidningen 
og af dyrkningen af gammeldags kornsorter. Endelig fremvistes 
en skæftet flintøkse, der havde været benyttet ved .fældningen. 

Pollendiagrammer fra søaflejringer i alle egne af landet viser, 
at der mange steder pludselig er sket en radikal ændring i skovens 
sammensætning. Det er muligt at påvise en streng lovmæssighed 
i denne ændring, ens fra diagram til diagram. 

Pollendi'agrammerne viser en stigning af pollen af urteagtige 
planter, medens der samtidig sker et 'brat fald i pollen fra ege
blandskoven. Derefter kommer en karakteristisk stigning i sporer 
af ørnebregne og pollen af græsser og kurveblomstrede, og efter 
et kort maksimum af pile- og bævreaspepoUen følger birken og 
hasselen. Blandt de urter, der optræder i tilknytning til disse store 
ændringer, er typiske overdrevsurter, Leks. de to vejbredarter, 
bredbladet og lancetbladet vejbred, der bliver meget hyppige. 
Indvandringen af ukrudts- og overdrevsplanter viser klart, at der 
har været tale om rydning. Man har tolket ændringen i floraen 
som resultat af en skovrydning, der blev efterfulgt af en afbræn
ding eller svidning af kvaset. 
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At dømme efter pollen diagrammerne er ændringen forholdsvis 
kortvarig, og egeblandskoven vender snart tilbage. Det primitive 
landbrug, der ved arkæologiske mosefund er tidsfæstet til begyn
delsen af den yngre stenalder, har kun udnyttet rydningsarealerne 
en kort tid, hvoreft,er skoven igen er indvandret. 

Ovenstående overvejelser og slutninger har dr. Iversen gjort 
rede for i adskillige af sine publikationer, bl.a. i »Landnam i Dan
marks Stenalder« 1941 og i »Problems of the Early Post-Glacial 
Forest Development in Denmark« 1960, begge udgivet af Dan
marks geologiske Undersøgelse. 

Men var det muligt at gennemføre en skovrydning med sten
alderens primitive redskaber, og var det muligt al brænde ege
blandskoven? 

Efter at D.G.U. havde fået overladt et areal i Draved Skov, blev 
eksperimentet gennemført i samarbejde med Nationalmuseet. (J. 
TROELs-S~nTH, Sv. JØRGENSEN og AXEL STEENSBERG ). 

Man begyndte med hugsten, og tre mand forsynet med sten
økser gik i gang. Skæftningen var som ved den berømte Sigerslev
økse, hvis skaft har et firkantet hul, hvori det slebne øksehoved er 
anbragt. I begyndelsen var der slore vanskeligheder, og såvel 
øksehoveder som skafter ødelagdes ved 'hugningen. Man fandt 
imidlertid frem til den rette skæftning - øksehovedet skulle kunne 
vi'bpere i skaftehullet - og til den relte huggemetode - små rappe 
slag ved hugningen. Huggede man først rigtigt, holdt s,åvel økser 
som skafter. Fældningen af et træ på 30-40 cm i diameter tog kun 
en ,halv times tid for to mand. 0kseæggens skarphed var fortrin
lig og holdt udmærket. Dr. Troels-Smiths økse havde ikke været 
slebet siden engang i stenalderen, og den arbejdede fint og holdt 
til hele fældningen. 

Den første hugst havde fundet sted i efteråret 1952, og i april 
det følgende våde forår foretog finske eksperter - professor VIL

}<UNA o.a. - foreløbige svidningseksperimenter. Tidspunktet var 
uheldigt, og trods den omstændighed, at man til at begynde med 
søgte at fremme afbrændingen ved at sprøjte benzin ud på kvaset, 
gik ilden hurtigt ud. Det havde været finnernes 'hensigt at starte i 
randen af rydningen og brænde sig ind mod midten, men det gik 
ikke med det våde løvtræskvas. Derefter forsøgte man på gammel
dags maner at brænde i striber. Herved tørrede den fremadskri
dende ild efterhånden det foranliggende kvas, og svidning'en lod 
sig nu gennemføl'e, - når man undlod at anvende benzin! 

Næste år gennemførtes den store svidning på den rette årstid, 
23.-31. maj. Med de indhøstede erfaringer og bedre vejrforhold 
foregik afbrændingen, der varede nogle dage og nætter i et pas-
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:sende tempo. Kvaset på en del af det ryddede område blev dog 
ikke afbrændt, men fjernet. 

Professor Steensberg udsåede primitive kornsorter, bl.a. emmer, 
enkorn og ,nøgen byg, såvel på det område, 'hvor kvaset var 
.brændt, som på det, hvor der ikke havde fundet svidning sted. 
Kun ,hvor kornet såedes i asken, voksede det godt. 

Senere kom ukrudtsplanterne, navnlig halvgræsser og kurv
blomster, - en taraxacumekspert havde påvist et halvt hundrede 
forskellige små arter af mælkebøtte, - men også fOl'skellige træ
arter, pil, asp, birk m.m., ind fandt sig i rigt mål. Udviklingen på 
arealet svarede således til den, pollen diagrammerne viser. 

På det ryddede areal fulgte man nøje floraens udvikling. 0rne
bregnerne havde ikke taget skade af afbrændingen, og de skød 
rask .frem efter branden. Umiddelbart efter denne var skovbunden 
blevet dækket af forskellige arter af brandmosser. Disses optræ
den havde man ikke fæstet sig ved under pollenanalyserne. Efter 
at de havde vist sig ,her, blev sporer af dem også påvist i mosernes 
brandlag. Enkelte træarter skød igen fra roden eller stubben, 
f.,eks. asp og lind. 

Linden er insektbestøver og pollenet spredes dårligt; alligevel 
spiller den en rolle i diagrammerne i atlan lisk tid, og det må 
anses for givet, at linden var en dominerende træart før land
namel. 

Hvorfor er linden, og også elmen, gået stærkt tilbage i kultur
faserne? 

.Diagrammerne viser en så nøje sammenhæng mellem opgangen 
i pollenkurverne for de planter, der indføres eller indfinder sig i 
forbindelse med det primitive landbrug og nedgangen i linde- og 
elmekurven, at der nu er almindelig enighed om, at disse træers 
forsvinden skyldes de menneskelige indgreb, først og fremmest 
afbrænding, kvæggræsning og for lindens vedkommende i væsent
lig grad også barkens udbredte anvendelse til bast, til isolering 
m.m. Dr. Iversen nævnede, at der til opførelse af en af oldtidens 
pælebygninger i Sohweiz ifølge dr. Troels-Smiths skøn var med
gået mere lindebark, end hele Draved Skov i dag kan præstere. 
:Medens linden normalt efter hugst og afbrænding regenererer ved 
stødskud eller rodskud, går denne evne antageligvis helt tabt, 
når barken skrælles af stammen, og linden kan d,a udryddes ved 
en sådan bastbenyttelse. Dette er der mange historiske efterret
ninger om fra Rusland, Finland og andetsteds. Kun enkelte steder 
i Danmark har linden kunnet holde sig uforstyrret, f.eks. på ube
boede småøer. 

På morbund i Draved Skover linden, der kræver god jordbund, 
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efter mordanneIse oftest fortrængt af bøg og eg, som det fremgår 
af lokale mor-diagrammer. Også jordbundsforringelse har således 
uden tvivl en vis andel i lindens - og især elmens - tilbagegang. 

Endnu mere omdiskuteret er en ejendommelig nedgang i elme
kurven forud for de fald , der står i forbindels e med de store 
landnam. Her synes en, især af dr. Troels-Smith underbygget 
teori om løvfodring som årsag at være mest plausibel. Ifølge 
denne har allerede »KøkkenmøddingkuIturen« forud ,for Yngre 
Stenalder haft et primitivt halvagerbrug. Kreaturerne antages at 
have været holdt på stald i alt fald om vinteren, og deres væsent
lige foder var skud af elm og ask, der til alle lider har været 
anset for at være del bedste løvfoder. Man må tænke sig, at man 
har omdannet den fugtige elme-askeskov til en lavskov og at den 
bestandige stævning har hindret blomstringen og dermed 'pollen
produktionen. Efter dette første elmefald kommer så den yder
ligere reduktion som følge af Yngre Stenalders og de følgende 
landbrugskuIturers langt voldsommere indgreb i skoven. 

Punkl5. 
Efter dr.Iversens udredning spadserede ekskursionens delta

gere til forsøgsarealet, der er delt op i fire felter: 

1. Mod nord havde der været foretaget svidebrand, hvorefter 
arealet havde været græsset af kvæg. 

Tekst til tavlen 

Skematisk pollendiagram, der gælder ,for Midtjylland. Yderst til 
venstre angives klimazonerne og de af Knud J essen opstillede ni 
vegetaUonszoner. Til højre i diagrammet finder vi de årstal, der 
er bestemt ved kulstof-14 datering. Skrå skravering = urteagtige 
planter; vandret skravering = dværgbuske; sort = træer og 
buske. 

Linien 2.600 f.K. betegner en rydning, og vi ser virkningen heraf 
i det skematiske polJendiagram: Stigning for græsser, ørnebregne, 
pil, asp, birk og lidt senere for hassel, el og vejbred, medens der 
sker betydelig nedgang for elm, lind, eg og ask. Tilsvarende fald 
og stigninger i polJenkurverne ses at have fundet sted også på 
senere tidspunkter. 

Bemærk, at lyngen og bøgen først på et sent tidspunkt bliver 
dominerende, og at bøgen udkonkurrerer ·hasselen. 

Klicheen er velvilligst stillet til rådighed af Danmarks geolo
giske Undersøgelse. JOHS. IVERSEN 1960. 
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2. I det midterste felt var kvaset ikke brændt, men her havde 
været kreaturgræsning ligesom på areal 1. 

3 .. Mod syd havde der ikke fundet græsning sted; halvdelen af 
denne stribe havde ikke været brændt. 

4. Den anden halvdel havde været svedet. 

Floraen følges nøje på dis"e forsøgsfelter. Her kan kun gives 
en ovel'fladisk oversigt over enkelte af træarternc. Ovcralt, mcn 
navnlig på det brændte område, spirede pil og birk, medens røn 
og tørst særlig optrådte i felt 2 og 3, der ikke havde været svedet. 
Rodskud af asp og lind fremkom både på brændt og ubrændt 
grund; stødskud af eg, bøg og el navnlig på det ikke brændte. 
Birkefrøplan ter havde i begyndelsen været uhyre talrige, men ef
terhånden havde konkurrencen mellem individerne sat antallet 
ned. Samlag af ørnebregne, der ikJ<.e skadedes væsentligt ved svid
ningen, holdt træerne borte. 

De botaniske studier på forsøgsarealet skal afgøre, om det bil
lede af oldtidens skovrydning og svidebrand, der er tegnet på 
grundlag af pollenanalyserne i moserne svarer til virkeligheden. 
Indtil videre synes udviklingen af vegetationen på forsøgsarealet 
at svare til den forventede. 

Ovenstående ekskursionsberetning bygger dels på notater, refe
renten 'har gjort under ekskursionen, og dels på korrektioner og 
tilføjelser, dr. Johs. Iversen har suppleret notaterne med under 
gennemlæsningen. Jeg er dr. Iversen meget taknemmelig for den 
forbedring af manuskriptet. der 'herved er sket. 

Mange dans'ke skovbrugere har besøgt Draved Skov, men hidtil 
er der ikke fremkommet nogen meddelelse om forsøgene i Dansk 
Sko-.forenings Tidsskrift. 

Jeg har derfor benyttet ekskursionen til at orientere læserne om 
de særdeles interessante forsøg og undersøgelser, der foregår i 
Draved Skov og iKongsmosen. 

Den gl'undighed og ildhu, hvormed man fra Danmarks geolo
giske Undersøgelser og Nationalmuseet går op i studiet af det pri
mitive landbrug i Danmarks stenalder, giver os samtidigt en 
mængde værdifulde oplysninger om vor ældste skovhistorie, som 
også i høj grad interesserer dr. Johs. Iversen, der på en frem
ragende måde har skildret de ældste skovrydninger i sine afhand
linger om emnet og i sit arbejde i Draved Skov. 
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LITTERATUR 

H. KELLER: Vom Rotkern der Buche, Schweiz. Zeitsch. f. Forst
wesen. 1961. 

I artiklen omtales en undersøgelse af bøgetræer med og uden 
rødkerIiIe på 7 forskellige schweiziske lokaliteter. 

Det har ikke været muligt at finde nogen forbindelse mellem 
lokalitetens art og tilstedeværelse af rødkerne. Derimod fandt 
man, at træer med spidse grenvinkler er disponeret for rødkerne, 
som i øvrigt også provokeres af frostrevner, afbrækkede grene, 
store overvoksede knaster, rådne tude og barkskrab. 

Artiklen afsluttes med en gennemgang af litteratur vedr. dan
nelse af rødmarv. 

M. V. Knudsen. 



FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD s . KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 1<4875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

BELGISK SKOVHEGN 
Bemærk de billige priser 
Ved køb af 1000 m og mere -;- 5 pet. 
Ved køb af 2500 m og mere -;- 7 pet. 
Leverandør til mange danske skove og 

·institutioner. Udbed venligst Wbudl 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, 1.4- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtrlimiser 

Planteskolen er tilsluttet HerkomstkontroUen 
med Skovfrø- og planter 

1047- 6" pr. 100 m .... 108 kr. 

1047-12' - 88 » 
939- 6" -

939-12' -

726- 6" -

726-12' -

97 » 

73 » 

73 » 
59 i» 

A. F. LASSEN'S SØN. HOLBÆK, TELF. *169 (FLERE LEDN INGER) 

RØDEKRO TELELON 62933· DANMARK 

Skovplantør 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortiment 

store og sma partier. 

Skovfrøet leveres af Statsskovenes PlanteavlsstatIon. Planteskolerne og salgskontoret er 
tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø og -planter. Vi giver Dem gerne et tilbud på 

Deres forbrug skriftligt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TIL: 

Kævler og snitgavn 
I BØG - EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/S 
Tlf. Hyllinge 64 



Kom let gennem dagens arbejde 
med en McCUu.oCH kædesav 

Vælg den McCULLOCH, 

der passer bedst til Deres 

arbejde. 

Herhjemme og hele verden rundt arbejder 
langt de fleste med McCULLOCH kædesaven. 
der giver Dem alle fordelene. 

li} højeffektiv skæreevne. oø helt nede ved 
jorden li} spedal Pintailkæde li} kvik start hele 
året li} ringe støj og vibration 14-. let at hånd
tere li} velafbalanceret li} billig I drift li} lang 
levetid li} skriftlig garantiforsikring og fabriks
garanti li} perfekt service. 

1-42 4,5 HK m. u' sværd. vægt 8,4 kg. 
kr. 1.500.

I-52 5.5 HK m. IS" sværd. vægt 9.0 kg. 
kr. 1.900.-

1-'72 7.0 HK m. 18" sværd. vægt 9.5 kg. 

De kan også nemt montere 
BUSK-R YnDER 
GRÆS- og HÆKKEKLIPPER 
GREN-FRÆSER 
JORDBOR 
på den direkt-drevne 

McCULLOCH 
1-42 eller I-52 

Ring eller skrivefte 
brochure og se 
McCULLOCH 
demonstreret tf 
distriktiforhandleren. 

Bornholm: 
Pedersker Autoværk
sted v IS. P Ravne
bjerg. Pedersker 
tlf.: Pedersker III 
Repræsentant L. Sorth 
Akirkebyvej II4, 
Rønne 
telefon: Rønne 744 

kr. 2.350.-

D/striktsforhandlei 

Sjælland: 
McCulloch Kzd, 
viA. Bag~ Andi 
Husumvej #. B~ 
telefon: Bella 8 

Esso Service S 
V/H.Møller 
Næstvedvej 4. 
telefon: Sorø I 
Specialværksted 
v IEigil Johansen: 
Fakse 
telefon: Fakse 46, 

Lolland-Falster 
og Møn: 
McCulloch 
Motorsave 
vlArnold Lar~ 
Flintinge. Lollan, 
telefon: Grænge 

Fyn: 
Fyns McCulloch 
Motorsave 
vi Andr. Peterset 
Carl BIochsvej ~ 
Odense 
tIf.: Odense II , 




