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Kæmpehøj. Bjerreby. Poul \V . Christensen foto . 

FRA BREGENTVEDS EGESKOVE 

KULTUR OG RACER 

Af forstinspektør TH . JAGD 

Indledning 

Den bedste kender og følsomste iagttager af vore skove 
CHR.VAUPELL skrev for 100 år siden i sin smukke bog De 
danske Skove'" indledningsvist om egen: » I nyere Tid 
har man her i Danmark fremhævet Bøgen som Skovens 
skjønneste Træ, ellers ere alle Europas Nationer lige fra 
Homernes Tid enige i at give Egen Forrangen. Digterne 
have blandt Træerne givet den samme Forrang som Løven 
blandt Dyrene . At Egen i den menneskelige Forestilling er 
stillet paa en saa ophøjet Plads blandt Skovtræerne, hid
rører fra, at den i høiere Grad end noget andet Træ forener 
Præget af Styrke og Skjønhed. - - - Men Egen frembyder 
ogsaa andre Sider, hvorved den altid har været Folkene 
kjær: dens Ved er bleven benyttet lige fra de ældste Tider 

.. Udkom posthumt 1863. 
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Fig. 2. Snoegen. Jægerspris. 

saa meget, at den derved er bleven en af Bærerne af For
fædrenes Tilværelse og Kultur; hertil kommer dens høie 
Levealder, hvorved den, trods sin langsomme Væxt, kan 
danne Plantekæmper, som langt overgaae, hvad noget andet 
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europæisk Skovtræ i denne Henseende kan frembyde. Naar 
en Eg er 300 Aar gammel, er den endnu i sine bedste Aar, 
hvorimod Bøge af denne Alder lide af Affældighed, og i 
Reglen bliver Bøgen ikke ældre, hvorimod 800aarige Ege 
findes næsten i alle Europas Skovlande, ja enkelte ere mere 
end 1000 Aar gamle.« 

Vaupell mener, at Europas største kendte eg findes i Fran
krig i Departementet Charente inferieure. Den havde et 
omfang ved jorden på 86 fod (27 m). Dens alder blev 
anslået til 1800-2000 år. 

H vad Vaupell skrev for 100 år siden, vedstår vi idag. 
Egen er stadig de danske skoves konge, og med beundring 
og veneration må man betragte de maleriske og ærværdige 
kæmper, som spredt omkring i vore skove har oplevet vore 
forfædres liv, - for de ældste eges vedkommende så langt vor 
historiske tid går tilbage. De har hjulpet til at bygge skib og 
hus til folk og fæ, de har set vore forfædre, når de drog ud 
på deres snekker og langskibe, og de har set dem ved fredens 
dont som jægere, fiskere og agerdyrkere, og under deres 
favnende kroner er nye slægter vokset op, forplantet videre 
og gået bort. Men stadig strækker de samme gamle kæmper 
deres krogede, stærke arme ud over deres fødejord, hvor 
de har odelsret. 

Efter istidens ophør iklædte landet sig langsomt et dække 
af arktisk vegetation, for lidt efter lidt - over årtusinder -
at nå igennem birke-, fyrre- og blandskov frem til den 
egentlige egeperiode, som skønnes at ligge c. 3000 år f.C. 
Menneskene var for længst indvandret, spredt og primitivt, 
men efterhånden i voksende antal og tilpassende sig de 
bedre livsvilkår, yppigere frodighed og bedre vildttilgang, 
som fulgte med den stigende temperatur, der menes at have 
ligget væsentlig højere end idag. Dette underbygges af dyre
fund etc. fra de store køkkenmøddinger, som just stammer 
fra denne periode. Dette er »den yngre stenalder«. 

Egen har siden gennem 3-4000 år været hoyedtræet i 
vore skove. I de første par tusind år som overskovens ene-

23* 
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hersker, hvorefter bøgen, samtidig med et mere atlantisk 
klimas indtræden, langsomt tilkæmper sig plads, en kamp 
som altså har stået på i 2- 3000 år (fra omkring jernalde-

Fig. 3. Bøg og eg i livtag, 1960. A. N. Bak foto. 
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rens begyndelse). Og kampen kan ikke siges at være helt 
afsluttet endnu. Små spredte rester af den gamle egenatur
skov står stadig.- Skovens folk har nu grebet ind i kam
pen og er kommet egen til hjælp. Men ud over ved beskyt
telse og fredningsdeklarationer at redde de enkeltstående 
kæmper og de få isolerede rester af naturskoven, ka'n skov
ejerne og deres forstpersonale kun hjælpe egen til at tilbage
erobre det tabte land ved skovdyrkningsmæssige foranstalt
ninger, og det el' denne nye ege-kulturskov, som her neden
for skal behandles. 

Som man ser, har egen været på stadig tilbagetog i Dan
mark gennem hele den historiske tid, og bogen i fremmarch. 
Bøgens skyggetålende evne i forbindelse med landets succes
sive afdræning, den gennem århundreder praktiserede 
kreaturgræsning og svinedrift i skoven, den lokale befolk
nings rovdrift og uforstand, alt dette hjalp bøgen i dens 
sejge kamp. Egenaturskovens sidste skanser står nu (bort
set fra de jyske egekrat) på stive og vandholdige jorder, 
væsentligst i Sydøstsjælland og på Lolland. N år egen hist 
og her endnu kan føre en defensiv kamp, skyldes det netop 
disse jordbunds- og grundvandsforhold. Og vi vil i det 
efterfølgende nærmere drøfte egeskovens tilbagekomst netop 
på sådanne jorder, som bl.a. findes i stor udstrækning på 
Bregentved og egnen der omkring, og hvor dette spørgsmål 
derfor i særlig grad er aktuelt. 

Af Bregentved Skovdistrikts 3030 ha udgøres vel ca. 1800 
ha af store moræneflader med lerunderlag, ringe muldlag 
og højt grundvand. Nærmere redegørelse for disse for hold 
må søges i min tidligere artikel: Fra Bregentveds Egeskove: 
Træartsvalg. D.S.T. 1960. 

Som det vil fremgå af den nævnte artikel, er udvidelsen 
af egearealet en naturlig udvikling, når hensyn tages til 
nutidens biologiske og økonomiske krav. Bregentveds skov
brug havde, som de fleste skovbrug i de gamle skovegne, i 
en lang årrække p.g.a. brændselskravene sat bøgen i høj-
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Fig. 4. Bøg og eg i blanding. Bregentved. 
0sterskov 1910. 
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sædet, og systematisk lavet bøgekulturer - bedre eller rin
gere - næsten overalt, uden større hensyn til jordbunds
forholdene, bortset fra småarealer med nåletræ. Resultatet 
var bl.a., at egearealet omkring 1885 på Bregentved var 
svundet ind til c. 120 ha væsentligst gammel skov af ringe 
kvalitet, som man endnu ikke havde nået at få aflivet. Men 
store dele af den fremkomne bøgeskov var på disse jorder 
middelmådig og slet formet, med ringe højde. 

Den ændrede anvendelse af bøgetræet fra brænde til 
gavntræ og de dermed følgende kvalitetskrav tvinger igen 
bøgen til at vige marken og tilbagegive eg~ de stive og fug
tige lerjorder, hvorved større nyetablerede egearealer lidt 
efter lidt bliver en naturlig følge. Egen oplever et come back 
i de danske skove, og på Bregentved er der således siden 
1888 og fremover stadig forynget ret store arealer med 
eg. (Se »Træartsvalg« D.S.T. s. 26). 

Dette vendepunkt fra bøg til eg har som oven nævnt en 
naturlig forstøkonomisk baggrund, men det fik samtidig sin 
biologiske og praktiske underbygning ved den udvikling, 
der fandt sted indenfor dansk skovbrug, og på Bregentved 
tillige ved de personelle ændringer, der fandt sted i årene 
omkring 1875- 85. 

1875 indtrådte der ejerskifte på Bregentved, idet den 21-
årige lensgreve FREDERIK CHll. MOLTI{E overtog grevskabet. 
Den unge besidder var meget interesseret i sine store skoves 
drift, og ved forstinspektør G. A. ULRICH'S død d. 7.-12.1884 
overtog lensgreven selv ledelsen af skovdriften i 1 t år, indtil 
jagt junker L. A. HAUCH, skovrider under Frijsenborg, 
d . 1.-5. 1886 ansattes som forstinspektør på Bregentved. 
Det var just i disse år, hvor nye synspunkter og strømninger 
brød igennem, ja, man kan roligt sige, at der i disse år lidt 
efter lidt groede et dansk skovbrug frem, der i langt højere 
grad end tidligere hvilede på et naturvidenskabeligt grundlag. 
Først efterhånden blev de skovdyrkningsmæssige princip
per fulgt op med mere rationelle m ålinger og undersøgelser, 
så også de økonomiske betragtninger kom med i overvejel-
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Fig. 5. Gammel bøg. Bregentved. 

serne. Det er denne nyskabelse indenfor vort skovbrug, som 
vi idag søger at føre videre. 

De nye synspunkter og strømninger vaktes ved en række 
afhandlinger og indlæg, som fremkom i denne periode. 

1863 udkom CHR. VAUPELL: »De danske Skove«. CHR. 

D. F. REVENTLOW'S »Forslag til en forbedret Skovdrift« så 
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dagens lys 1879, efter at have henligget gemt og glemt i 50 
år, og 1879- 84 offentliggjorde P . E. MULLER sine nu ver
denskendte »Studier over Skovjord«. C. V. OPPERMANN 

havde i en række afhandlinger og foredrag indenfor samme 

Fig. 6. 

Kammerherre. 

lensgreve 

Frederik Chr. Moltke. 

periode offentliggjort højst interessante betragtninger , bl.a . 
om den stærke udhugning, om egeskovens behandling m.m. 
Alle disse ofte banebrydende publikationer, fulgt op af en 
række dygtige praktikere som ovennævnte C. V. OPPER

MANN, H. C. ULRICH, H. P. \VINGE, C. H. SCHRODER m.fl., 
skabte nu på naturvidenskabeligt grundlag en helt ny 
epoke, som navnlig på kultur- og udhugningsområdet i løbet 
af en årrække bragte vort skovbrug frem til et intensivt og 
rationelt stade som aldrig før, og som har hævet det til en 
standard, som med rette har vakt opmærksomhed og 
respekt i den forstlige verden. 

Nutidens forstmænd, som næppe har et helt klart billede 
af datidens ofte ekstensive skovbrug og skovens hele tilstand 

24 
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med de mange overmodne, men hullede bevoksninger, 
uproduktive sletter, morklædte og forblæste arealer og mis
lykkede bøgeforyngeIser, har sikkert svært ved fuldt ud at 
fatte de umådelige fremskridt, der skete gennem P. E. 
MULLER'S og de dygtige praktikeres arbejde i denne periode, 
ja, det er vel næsten ved at blive moderne at ryste på hovedet 
og smile overbærende af den indsats og de arbejdsmetoder, 
som skabtes i denne gennembrudstid. Det kan ikke nægtes, 
at meget af det, der foretoges, ikke mindst på kulturarbejdets 
område, nu kan karakteriseres som overdrevet. Men det 
var nyt, og man sad ikke inde med nutidens erfaringer. 
Kvalitetsgrænsen nedadtil kendte man af sørgelige erfarin
ger kun alt for godt. Men grænsen opadtil havde man aldrig 
stødt imod. Godt ville man have det, og godt blev det! Men 
tiderne var anderledes. Arbejdskraften var billig, og de 
tekniske hjælpemidler primitive. Håndkraft var det langt 
dominerende. Ringe forstmænd måtte vi være, om vi ikke 
nu om dage kunne skære vildskuddene væk, begrænse om
kostningerne og udnytte den teknik, som nutiden byder os. 
Skorter det her, er det os, og ikke de gamle, som skal 
kritiseres. Foregangsmændene fra omkring 1870-1900 har 
med et slag højnet hele standarden for vort skovbrug og 
lært os, hvorledes en veldrevet skov skal se ud, og det må 
vi ikke glemme eller underkende. Så må det nu være 
vor opgave kritisk at vurdere resultaterne, og på baggrund 
af disse arbejde videre og tilpasse os efter nutidens krav 
og muligheder. 

HAUCH overtog Bregentveds skove 1886 i en tilstand, som 
hver ken var værre eller bedre end de fleste andre private 
skoves på dette tidspunkt. Han blevegeskovbrugets grund
lægger på Bregentved, udførte sin første egekultur 1887/88 i 
Thureby Dyrehave, og fra 1890 tog han for alvor fat, idet 
han siden fortsatte nogenlunde jævnt til sin afgang 1915. 

HAucH afløstes af sin assistent, forstinspektør S. STORM, 
som imidlertid kun fik lov til at virke i 3 år, idet han alle-
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rede 1918 bortreves af den spanske syge. På grund af ver
denskrigen og dens umådelige hugster (1917 / 18 52000 m 3), 

mange af krigen fødte besværligheder, hans store organisa
tionsarbejde (salgskredsene, mekaniseringer) m. m. nåede 
Storm ikke at sætte specielt ind på egedyrkningen. Det faldt 
derfor i min lod, som afløser af Storm, at genoptage 
arbejdet hermed og fortsætte dette indtil min afgang 1957. 

Der er i disse 70 år fra 1887 til 1957 anlagt ca. 650 ha 
nye egekulturer, og disses successive oprykning fra kulturer 
til unge bevoksninger og videre til mellemaldrende skov 
har på Bregentved skabt en praksis, bygget på iagttagelser 
og erfaringer, efterhånden som vi fik problemerne ind på 
livet. Det er denne fremvoksende skovbehandling som -
specielt hvad udhugning og bestandspleje angår - ofte har 
været genstand for diskussioner, da den vel nok afviger en 
del fra, hvad man knæsatte »på bjerget«, d.v.s. således som 
egeskovens vækstforløb var karakteriseret ved det sidste 
hundrede års danske og tyske tilvækstoversigter. 

Denne behandling på Bregentved er opstået spontant, 
efterhånden som den nye egeskov rykkede frem, og afde
ling efter afdeling passerede 25- 30 års alder og dermed 
krævede egentlig udhugning og bestandspleje. Da vi havde 
arbejdet med dette i en del år og begyndte at kunne skimte 
visse linier og resultater, var det nødvendigt at undersøge 
og måle, at underkaste det hidtidige arbejde en kritisk 
kontrol for at se, hvor det bar hen, og S2m vi muligvis var 
ved at løbe løbsk, hvilket vist var en ret almindelig opfat
telse. Under denne analysering gravede yi naturligvis også 
tilbage i den ældre danske forstlitteratur, og det viste sig 
da - til beroligelse og ikke ringe stolthed - at vi var havnet 
i godt selskab, nemlig der hvor dansk egeskovbrugs vugge. 
stod, hos CHR. D. F. REVENTLOW og hans forstlige arvtager 
C. V. OPPERMANN og deres skole. Det gav os selvsagt fast 
grund under fødderne, og mod og interesse til at fortsætte ad 
den påbegyndte vej. Disse store og for egedyrkningen bane
brydende navne, synes at være gået i glemmebogen, i al 



236 

fald ude i skoven, og jeg må måske her have lov at komme 
med et citat, hentet fra skovrider POUL LORENZEN (1959): 
Vi trænger undertiden mere til at huske, hvad vi har glemt, 
end til at lære noget nyt! -

Og ser vi da tilbage over de ca. 70 år, i hvilke vi har 
arbejdet på en genopbygning af vore egeskove, må vi be
gynde med at betragte L. A HAUCH og hans gerning. 

Fig. 7. 

Hofjægermester, 

forstinspektør 

L. A. Hauch. 

LUDVIG ALFRED HAveH var født d. 3. marts 1845 som søn 
af digteren Carsten Hauch. I dette kultiverede hjem 
voksede en børneflok op, som alle nåede højt indenfor sam
tidens kreds. Den ældste søn var den kendte skolemand og 
filolog Adam G. Oehlenschlager Hauch. Så kom L. A. Hauch 
og søstrene, som blev gift med henholdsvis højesteretspræsi
dent Koch, digteren J. Chr. Hostrup og Sjællands biskop 
Skat Rørdam. Intet under at vor Hauch, der selv var en 
højt begavet og åndfuld personlighed, bevarede åndsaristo
kratens indstilling, kritiske sans og originale syn på mangt 
og meget. Men han havde fra faderen, der bl.a. havde el'-



237 

hvervet doktorgraden over et zoologisk emne, også arvet 
blikket og interessen for naturens foreteelser og rigdom, 
hvilket hos L. A. Hauch udviklede sig til en fintfølende og 
skarp iagttagelsesevne, en forstlig nerve og flair for skoven 
og de enkelte træarters vækst og udviklingsmuligheder. N år 
dertil kom Hauchs overordentlige energi og flid, hans livs 
koncentration om skoven og dens trivsel, og de udmærkede 
arbejdsforhold, han havde på Bregentved, vil man forstå, 
at Hauch nåede vidt og blev en skovdyrker og skovopbygger 
af usædvanligt format. 

At Hauch nåede, hvad han gjorde, blev kun muligt 
ved at han i sin chef, lensgreve FR. MOLTKE havde en skov
ejer, der så alle Hauchs gode sider og overså hans særheder, 
og som med usvigelig loyalitet og næsten ubegrænset offer
vilje fulgte og støttede sin i forstlig henseende noget ekstra
vagante og næsten fanatiske skovchef, vel vidende, at de 

begge stræbte efter det samme m ål. opbvgningen af den l 
smukkeste, i biologisk henseende bedste skov, uden at 
øjeblikkets eller den nærmeste fremtids økonomiske mulig
heder og afkastninger fik tillagt afgørende vægt. 

Hauch havde tjent sine sporer på Frijsenborg under den 
fremragende forstmand, overførstel' H. P. \VINGE (1839-
1925), som utvivlsomt har påvirket Hauch stærkt og givet 
ham det første indblik i, hvad den nye tid forstod ved 
rationelt skovbrug, og Hauch var mand for at udnytte sin 
belæring og viden. 

Rauch så med sit skarpe blik for skovens trivsel og de 
biologiske forhold hurtigt, at Bregentved kun i begrænset 
udstrækning var egnet for bøg, og at egen var den af vore 
træarter, der bedst kunne udnytte de kolde, lerede moræne
flader med det høje grundvand, og ud fra denne erken
delse tilrettelagde han sit ar bej de. 

Hauch kom i sin t j enestetid 1886-1915 væsentligst til at 
beskæftige sig med opbygning af en helt ny skov, både af 
bøg, eg og gran, idet store arealer af gammel, dårlig og hullet 
bøgeskov og blandingsbevoksninger skulle fornyes, og upro-
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duktive græs-, mor- og bregneklædte arealer bringes under 
kultur. Hauchs indsats faldt derfor væsentligst på foryngel
sesområdet, og det er navnlig som kultivator, han har gjort 
sin store indsats på Bregentved. Hans arbejde som skribent 
og kritiker på næsten alle andre forstlige områder falder 
udenfor nærværende artikel. 

Hauch stål' i den almene bevidsthed som egekultivatoren 
pal' excellence, men det er måske rigtigt at nævne, at Hauchs 
mange bøgekulturel' blev udført med samme rationelle grun
dighed og lige så smukke resultater, som hans nedenfor 
omtalte egekulturer, ligesom han i sine første år anlagde 
betydelige grankulturer. 

Men ifølge sagens natur el' det hans egeskovbrug, der her 
skal behandles. 

Kultur. 
Da det som ovennævnt i det væsentligste drejer sig om 

_nyerobrede arealer for egen, val' selvsåning udelukket. Hvor 
der hist og her er tale om eg efter eg, vil den gamle ege
skovs kvalitet på Bregentved næsten altid udelukke selv
såning, en kulturmetode som iøvrigt ikke frembyder van
skeligheder i ål', hvor der er rigelig agern. 
~unstig kultur blev så at sige den eneste vej . Og at frem

bringe en god egekultur ved kunstig såning eller prikling 
frembyder heller ikke større vanskeligheder på Bregentved, 
i hvert fald ikke i sammenligning med etablering af bøge
kulturer. 

På grund af ege-kimplanternes kraftige pælerod og dennes 
hurtige vækst og søgen i dybden, er sånings kulturer så af
gjort at foretrække. Vanskeligheden ved at skaffe egnede 
agern har dog ofte flere år i træk udelukket denne mulig
hed. Rent teknisk er man nu på vej til at klare en fler
årig hengemning og konservering af agern uden alt fol' 
stort tab på spiringsevnen, og løsningen af dette problem er 
derfor nu af stOl' betydning for egedyrkningen og vil betyde 
en stor lettelse. Fasaner, duer, skovskader, jordrotter, mus 
og andet utøj kan dog stadig vanskeliggøre såningen, men 
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omhyggelig dækning af alle ageni hjælp er, og andre forholds
regler kan også tages i brug. 

Meget ofte henvises man imidlertid til at bruge frøbeds
planter. l-års må foretrækkes, 2-års rodstukne er også gode, 
og i nødsfald kan 3-års frøbedsplanter, tiltrukket på ikke 
for let jord, passere. 

!lauch forlangte ved sine såninger et planteantal på mindst 
200.000 pr. ha. Dette kunne opnås ved udsæd af 40 spire
dygtige agern pr. m. Medspiringsprocent70-80 svarer 
dette til udsæd af c. 60- 50 agern. De 40 spiredygtige 
agern giver c. 30 planter pr. Ibm. Med ca. 7.000 Ibm. riller 
pr. ha fås da ca. 210 .000 planter pr. ha. 

Ved såning er planteprocenten naturligvis stærkt afhæn
gig af jordens beskaffenhed, frølejet, dæklagets tykkelse og 
fugtigheden . Frølejet bør være ret fladt og smuldret (klo
hakke etc.), og frøet trædes jævnt fast, så agern es opsugning 
af fugtighed fremmes. Dæklaget bør være 4- 6 cm. På let 
bund naturligvis lidt tykkere. Tidlig såning (marts) er absolut 
bedst, da spiringsprocenten falder hurtigt. 

Angående de Hauch'ske egekulturer kan der iøvrigt læses 
meget udførligt i L. A. Hauch & A. Oppermann: »Haandbog 
i Skovbrug« (1898- 1902). 

~å Bregentved har man successive modificeret og ændret 
kulturteknikken, hvilket selvfølgelig navnlig skyldes to ting: 
1) Hauchs forudgående jordbearbejdning var unødvendig 
omstændelig og kostbar. 2) Planterigdommen og kulturrens
ningen synes betydeligt overdrevet. 

Man bør dog vogte sig for at havne i den modsatte grøft, 
d.v .s. der, hvor utilstrækkeligt planteantal, mangelfuld kul
tur og bekostelig efterbedring m.m. bliver resultatet. Ved 
såning må det derfor absolut frarådes at gå længere ned 
end til 10- 15 spiredygtige agern pr. m rille med indbyrdes 
afstand 1,0- 2,0 m og tilsvarende frømængde ved kvadrat
såning, brudte riller 0.1. Er jordbunden særlig vanskelig tf 

med ondartet bundvegetation, har vi anset 15 spiredygtige 
agern og 1,5 m rilleafstand for nødvendig. 

25 * 
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Ved prikling vil 3- 4 planter pr. ro passe, varierende efter 
forholdene og planternes størrelse og kvalitet. Proveniens 
og spredningsevne spiller naturligvis ind . J o dårligere prove
niens, desto større spredning, og derfor des tættere kultur. 
Man risikerer ellers at få for stor afstand mellem de her
skende, velformede emner, som man siden skal bruge som 
bestandstræer. Men herom senere! Det er af betydning, at 
kulturen hurtigt slutter sig over bunden, hvorved frostfaren 
mindskes, omsætning og mulddannelse fremmes, og kul
turens skudmodning og højdevækst øges, ligesom form, 
fingrenethed og oprensning naturligvis fremmes i tilsvarende 
grad. Vigtigt er det også, at man på ege af sydligere herkomst 
redder de lange, men meldugudsatte sommerskud. Deres 
bidrag til højdevæksten er meget væsentlig. 

For at drøje på fine og dyre agernprovenienser i sånings
kulturer kan man meget godt blande hjemmesamlede agern 
af ringere kvalitet imellem i forholdet f.eks. 50/50 . De 
hjemmesamlede vil være velegnede til »fyldekalk«, og siden 
til at danne 2. etage, idet den fine race, f .eks. hollændere, 
under udhugningerne efterhånden vil træde frem, dels på 
grund af deres bedre form, og dels på grund af deres større 
højdevækst, således at disse ganske naturligt kommer til at 
danne bestandstræerne og overetage n, efterhånden som ud
hugningerne skrider frem, og bevoksningen tager da mere 
og mere præg som rene hollændere. 

Rensning for græs etc. er ikke altid absolut nødvendig, idet 
egen er overordentlig sejglivet og efterhånden vil kæmpe sig 
igennem. Men hvor det drejer sig om tæt, bredbladet urte
vegetation som Bingelurt, Nælder, Skovgaltetand etc. er slå
ning nødvendig. Hvis man af en eller anden grund ønsker 
væksten fremmet mest mulig, f.eks. af hensyn til frost, hegn 
e.l., vil rensning naturligvis komme i betragtning, ligesom 
angreb af mosegrise og mus kan kræve rensning, kreatur
græsning eller andre foranstaltninger. Men efterhånden er 
der fremkommet så gode trækredskaber, at den dyre hånd
kraft nu næsten er bleven overflødiggjort. 
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Til illustration af, hvad man kan byde eg, skal neden
nævnte eksempel fra Bregentved fremføres: 

Bregentved skovdistrikt XIII 6 (Kæderup Tykke) 2,8 ha 
bar en blandet bevoksning af gammel naturskov, bestående 
af ca. 200 årig eg af middelmådig højde og kvalitet med 
stærk indblanding af bøg, ask, avnbøg, rødel m.m. og dertil 
kraftig undervækst af hassel, tjørn, navr m .m. 

1939 påbegyndtes foryngelse ved renafdrift fra 0. og 
plantning af Henry-poppel på 2,5 X 2,5 m. 1941 fortsattes 
fra 0. med den næste tredjedel, og 1943 fuldendtes renaf
driften og poppelplantningen. Poplerne hegnedes på grund 
af stor råvildtbestand. 

Fra 1941 til 46 høstedes h ø til skovhestene ved slåning 
med le over det hele imellem poplerne. I krigsårene mang
lede vi foder. Efter 1946 ingen slåning. I 1949 opdagedes 
kraftig opvækst af eg, holmevis blandet med ask og andet. 
1950 påbegyndtes plejen af denne opvækst gennem udrens
ning af »anden opvækst« (tjørn, hassel etc.). 

Poplerne er siden successiyt grenekappet til 8 m højde, 
sidste gang 1957. Poplerne gennemhugges hvert 2.- 3. år. 

I 1960: Egene smukke og dominerende, ca. 3- 4 m høje i 
den østlige halvdel. (Fig. 8c). Resten af afdelingen: Færre og 
noget svagere ege med stærk indblanding af ask. Dog vil 
de spredte ege her lidt efter lidt få føringen, så afdelingen 
efterhånden bliver ren eg med undtagelse af et hjørne i NV. 

De selvsåede og ubemærkede ege fra 1939 er altså ved 
egen hjælp kommet igennem græspelsen trods afhugning 
med le i 6 år, og en meget ondartet græsvegetation. (Se 
fig. 8 a). 

løvrigt findes en forberedt og vellykket ege-selvsåning fra 
1922 i Bregentved skovdistrikt III 5 (Torpskov), 3,3 ha. 
Der fandtes her en ret god bevoksning af vel formede ca. 
130-årige ege (proveniensen ubekendt, næppe Bregentveds) 
med stærk holmevis indblanding af bøg og nogen ask. Efter 
borthugning af de fleste bøge og rydning af undervækst og 
skrup 1921 blev bunden fuldbearbejdet med motorplov, 
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d.v.s. en traktortrukken svær tallerkenplov (Diseplov) med 
2 skiver. Pløjning kryds og tværs. Sommeren havde vist ret 
god blomstring på overstander-egene. Efter agernfaldet dæk
ning med fjedertandsharve. Foråret 1922 spirede ret jævn 

Fig. 8 a. 1944 

egeopvækst frem, undtagen hvor der havde stået bøgeholme, 
og her foretoges pletvis eftersåning. Over det meste af afde
lingen brød efterhånden en del ask frem, dog kun pletvis. 

Der blev i de første år en meget svær græspels med knop
siv, lysesiv, fløjelsgræs, frytle etc. på denne meget stive og 
rå lerjord, og nogen form for rensning eller slåning var 
nærmest umulig. Efter 3- 5 års næsten skjult tilværelse 
brød egene efterhånden igennem, og 1938 måtte den meget 



Bregentved. 
Kæderup Tykke. Afd. 6. 
1939. Renafdrift 
og poppelplantning. 

Fig. 80. 1944. 
Svær pels af hel- og 
halvgræs. knopsiv etc. under 
de på 2,5 x 2.5 m 
plantede popler. 

Fig. 8b. Skjulte selvsåede ege 
fra 1939 
blev slået med le 
sammen med græshøsten 
indtil 1946. 
og blev først synlige og brød 
igennem 1949. 
1954 1-2 m høje. 

Fig. 8c. 1960. De selvsåede 
ege er 3-4 m høje. 

Foto: Poul Christensen. 
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Fig. 8 b. 1954 

Fig. 8 c. 1960 

tætte opvækst udrenses og gennemhugges. Bevoksningen 
frembyder nu et tiltalende billede af velformet, stammerig 
40-årig ungskov af selvsået eg, med enkelte askegrupper. 
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Ege-selvsåning er iøvrigt anvendt noget sparsomt i landet, 
omend der sikkert findes enkelte hist og her. Hauch omtaler 
en sådan i Ring skov ved Horsens, fremkommet ved svine
~rift 1857. (Haandbog i Skovbrug). 

Fig. 9. Stenderup Dslr. Afd. 72. Egeselvsåning 1912. 
Marts 1961. Foto: E. Lassen. 

En kendt og meget vellykket egeeselvsåning findes på 
Stenderup statsskovdistrikt, Midtskoven afd. 72, spiret frem 
1912. Bevoksningen er meget smuk, jævn og stammerig. 

Sidste hugst: 1961. Efter hugst. Stamtal 368 . Grundflade 
14 m 2. Diam. 22 cm. Højde 17,7 m. Vedrnasse 124 m 3 . 
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På Bregentved og lignende frostudsatle steder med kolde 
og stive jorder, er skærm i starten selvfølgelig en stor hjælp. 
Skærmen skal først og fremmest dække mod forårsfrost, 
og dernæst dæmpe på den ondartede bundflora af knopsiv, 

Fig. 10. Bregentved. Ganneskov. Afd. 34. 1944. 
Elle-forkultur med egesåning under. 

lysesiv, mosebunke, fløjelsgræs m.m. En sådan kraftig vege
tation virker meget hæmmende, selvom egeplanterne efter
hånden kommer igennem, i hvert fald hvis det er en så
ningskultur. Overstandernes regulering af lystilgangen bør 
ske langsomt og jævnt. 

26' 



246 

Der er imidlertid flere former for skærmstilling : Over
standere af gI. ege er bekvem og forholdsvis let håndterlig, 
hvilket naturligvis dels skyldes egenes dybe rodsystem, dels 
egens lystræegenskaber, hvorfor overstandertallet kan være 
stort, og forsumpning og lignende bliver meget lidt frem
trædende. Men tophugning på overstanderne er ofte nød
vendig. 

Overstandere af bøg på de kolde, fladgrundede jorder 
giver større vanskeligheder. De lave og ofte sletformede 
bøge med deres højtliggende rødder er uegnede. Holuer 
man mange, får egeopvæksten ikke lys nok, fældnings- og 
transportskaderne bliver store og lysreguleringen vanskelig, 
samtidig med en stigende forsumpning, toptørhed på over
standerne og stærkt tiltagende rodtryk, der ofte dræber de 
ellers sejglivede egeplanter. Resultat: En sen og ujævn kultur, 
der kræver efterbedring, øgede hegnsudgifter m.m. 

Overstandere af nåletræ (rødgran, douglas, lærk o.s.v .) 
er i og for sig en god skærm, hvor ukrudtsdæmpning, lys
tilgang m.m. kan fungere og reguleres godt, hvis - - ? Thi 
de lysstillede nåletræer ramler naturligvis omkuld, hvis der 
kommer hård storm i et af de første år efter lysstillingen, 
inden egene når at sanere bunden og fæstne overstanderne. 
Med andre ord: Somme tider kan der komme gode og sær
deles smukke skovbilleder frem af egekulturer med gran
overstandere. Men der skal held til. Ofte mislykkes det. 
Kommer der stormhuller , er det smukke billede ødelagt. 

Sikrest, mest effektivt og mest økonomisk er på disse 
jorder renafdrift og derpå straks forkultur med gode og ret 
tæt satte hvideIle, f.eks. 1,5 X 2,5 m. En sådan forkultur 
sanerer bunden i løbet af få år, og skaber en ypperlig 
muldtilstand. Efter 5- 6 år er ellene fortrinlige ammer for 
egeopvæksten. Ellenes hurtige vækst giver også et relativt 
hurtigt økonomisk udbytte. Fældnings- og transportskader, 
rodtryk m.m. eksisterer ikke, og man er fuldstændig herre 
over afviklingstempoet. Egekulturen starter hurtigt, sikkert 
og - billigt. 
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Eg i blandingskultur. 

De foran omtalte egekulturel' udgør faktisk nu al Bregent
veds egeskov, idet der i det under driftsplanen hørende 
areal ikke findes nævneværdig ældre eg. Dette store ege
kulturarbejde er som nævnt påbeg-yndt 1888, og siden fortsat 
og skal fortsættes jævnt. Der er imidlertid kun frembragt 
rene egekulturer. Rauch har på sine talrige rejser rundt 
både i Danmark og udlandet sikkert set en del blandings
kulturer og -bevoksninger, men han gør sig ikke til talsmand 
for sådant. Sporene skræmmer! Hans store indsats har 
derfor kun givet sig udslag i rene egekulturer , idet jeg ser 
bort fra, at der på fugtige partier i egeafdelingerne naturlig
vis findes holme af ask. En enkelt egekultur »Lillemarks
egene«, Dyrehaven udførte Rauch 1890 med rækkevis ind
blanding af lærk, men lærkene blev borthugget allerede 
omkring 1904. Egene blev 1921 underplantet med 2/0 bøg, 
optagne i en nærliggende selvsåning. 

At man opnår det mest systematiske egeskovbrug og de 
smukkeste egebestande ved rene kulturer, tror jeg absolut. 
Ikke desto mindre må det efterhånden hårdere og hårdere 
økonomiske pres tvinge os til at overveje - eventuelt prøve 
- om ikke nye veje med ændrede kulturrnåder, indblanding 
med andre træarter m.m. kan bedre egeskovens økonomi, 
hvad for øvrigt er meget vanskeligt at overse fra starten. 
Man bør selvfølgelig ikke blindt trampe videre ad de gamle 
stier, uden tanke på, om man kan skyde genvej. Og hvad 
der p. t. er igang på disse områder, bør derfor omtales. 
Forst og fremmest må jeg henvise til baron ?I'l. SCH AFFALlTZI\ y 

DE MUCKADELL'S artikel: D. Skf. T. 1959. Det er en meget 
grundig og saglig beskrivelse af, hvad vi har bl.a. af eg/gran i 
ældre og nyere kulturer. Artiklen fortjener nøje studium 
af alle, som har egedyrkning på programmet. Det er derfor 
overflødigt at gå i detailler hel' med beskrivelse af igangsatte 
forsøg eller skitsering af nye. Vel findes der rundt om i lan
det midaldrende og ældre egebevoksninger med rødgran
indblanding, og formentlig også granbevoksninger, som har 
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været indblandet med eg. Men det forekommende materiale 
er som studieobjekt ikke meget værd, da bevoksningernes 
anlæg, behandling og udbytte er ukendt og ukontrollabelt. 
De noget ældre bevoksninger, som vides at være startet som 
blandingskulturer af eg og gran, fremviser ret dårlige resul
tater, både hvad kvalitet og kvantitet angår. 

Imidlertid er der atter ved at opstå en vis interesse for 
blandingskultur er her hjemme, vel næppe i forventning om 
en kvalitetsforbedring af egenes hovedbenyttelse - den 
hvor de store penge sidder, men sikkert i håb om at for
bedre økonomien på vejen, nemlig gennem 1) billigere kul
turer, 2) tidligere og værdifuldere mellembenyttelse. 

Det, der ligger nærmest at forsøge igen, er egekulturer med 
rødgranblanding. Selvom sådanne rent konstruktivt og på 
papiret har set lovende ud, har de i praksis ikke givet gode 
resultater. Alligevel kan det hidtidige ikke siges at stemple 
sådant som håbløst, idet den uheldige udvikling måske 
kunne være undgået eller ledet i bedre baner, hvis der 
havde været mere kontinuitet i behandlingen, mere forståelse 
og omhu ved udhugningen og bestandsplejen. Men derom 
ved man vist ikke meget. Man ved imidlertid, at kroneud
viklingen bestemmer egens vækst og trivsel, og at egen som 
lystræ er meget følsom . Vel byder rødgranens tilspidsede 
kroneform ikke så megen fare for egens top, men egekronens 
sidegrene vil let komme til at føle granens; det må synes 
usikkert, om man kan holde egens krone- og diametertil
vækst oppe på en rimelig størrelse samtidig med en tilfreds
stillende oprensning, og dette er jo meget vigtige økonomiske 
faktorer. Ønsker man egekronerne udviklet, må man nok 
gå hårdt på granerne! 

Også kapløbet i højdevækst er et betydeligt usikkerheds
moment, hvor selvfølgelig tidspunktet for de 2 træarters 
indbyrdes indføring i kulturen spiller stærkt ind, ligesom 
jordbund, klima og racer er varierende faktorer, som endnu 
kan være vanskelige at forudse og dirigere. Hvis en sådan 
eg- og rødgrankultur f.eks. udføres på alm. forekommende 



249 

lerblandet grus e.l., vil man vel hyppigst se ege, svarende 
nogenlunde til C. M. Møllers bonitet II og rødgran til 
bon. I. Ved 60 års alder vil egene da være ca. 17,5 m høje 
og granerne ca. 27,3 m. Disse ca. 10 m forskel kræver nok 
opmærksomhed. 

Udføres blandingskulturen på Bregentveds moræneler, 
plejer rødgranen ikke at klare sig længere end til 40 år og 
bon. II. Situationen som vist på fig. 11 b vil formentlig ud
vikle sig således, at egene (bon. I) i 1990 er ca. 16,4 m, og 
granerne (bon. II) ca. 17,2 m, et ret bekvemt højdeforhold 
ved granernes afvikling. 

At behandlingen gennem hele omdriftsalderen stiller sær
lige krav til skovplejen og den omhu og fantasi, hvormed 
den ledes, er givet. Men hvis fantasiens lygte slukkes, vil 
det blive svært at finde frem til målet. 

Imidlertid er de økonomiske og skovdyr kningsmæssige 
fordele (hugstfølge, stormfasthed, træartsfordeling m.m.) 
ved blandingskulturer så tillokkende, at man ikke bør 
undlade at prøve at løse problemerne og samle viden og 
erfaring til gavn for de fremtidige muligheder på dette 
område. Da man endnu er famlende, er der grund til at 
prøve med varierende startkulturer, i håb om at nå frem 
til gode løsninger. En betingelse for et gunstigere resultat 
end de hidtil nåede vil måske være, at de indblandede 
træarters indbyrdes trivsel og væksthastighed i mellem
alder og siden er afpasset bedre efter hinanden, hvilket bør 
overvejes nøje ved træartsvalgene og opnås ved plantning 
på noget forskellige tidspunkter, således at den ønskede 
sidebeskygning, oprensning og højdevækst bliver som ønsket, 
og at ikke uønskede forspring, oprensninger eller overvoks
ninger kuldkaster de skønne tankeeksperimenter. Denne 
takt mellem de forskellige arter indbyrdes, står for mig som 
en af de vigtigste forudsætninger for et gunstigt resultat i 
den sidste ende. Men man vil allerede af den grund forstå, 
at det går lettere at lave disse kulturer på skrivebordet end 
i skoven. Spørg tyskerne! 
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Fig. 11 a 

Gran plantet 1951 

Fig.llb 

Gran plantet 1953 

Fig. 11 c 

Gran plantet 1955 
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De ovenfor behandlede blandingsskove er eg /rødgran. At 
andre nåletræer f. eks. Thuj a, Tsuga, douglas, skovfyr (på 
lette jorder) m.fl. muligvis bør prøves, nævnes blot. 

Indblanding af løvtræ i egeskoven må anses for både 
uøkonomisk og upraktisk. En lille privilegeret plads kan 
dog måske bevilges æren. Bøg og ask trives dårligt imellem 
egene, eller vel snarere omvendt. Men forøvrigt må det 
erkendes, at egeblandskov - hvad enten man bruger nåle
træ eller løvtræ, kan se smuk og lovende ud i ungdommen. 
Misforhold og besværligheder melder sig senere. 

J eg har i min artikel »Træartsvalg« 1960 gjort rede for 
nogle af vanskelighederne ved etablering af blandingsskov 
og skal slutte med et citat fra C.D.F. Reventlow: Forslag til 
en forbedret Skovdrift (1879). »Mange Forstmænd glæder 
sig ved i Bøgeskoven at finde ranke Ege, opvokset iblandt 
Bøgene, men deres Haab om i sin Tid af dem at see store 
Ege opelskede, vil sikkerligen blive bedraget - - - og 
Sønnen vil ikke glædes over Faderens smekkre, ranke 
Træer .« 

]{ ulturens intensitet. 
Som det fremgår af ovenstående kultur beskrivelser, er 

der i forhold til Hanchs' metoder sket en meget stor 
reduktion af plantetallet, navnlig når vi ser på sånings
kulturerne. Det er uimodsigeligt, at både det grundige 
jordarbejde, de store frømængder, det betydelige rens
ningsarbejde, og de efterfølgende udtyndinger har været 
dyre, og i dag rent ud ville virke afskrækkende. En 
redu ktion af omkostn ingerne trænger sig p [l. 1\1 en <ler 
opstår hos mig en vis ængstelse for, at man ikke vurderer 
de intensive kulturers udmærkede resultater efter fortje 
neste, og derfor let går til den modsatte yderlighed: Alt for 
billige d.v.s. utilstrækkelige kulturer, hvorved vi faktisk 
ikke når det resultat, vi nu i virkeligheden tilstræber. Det er 
risikabelt på vanskelige jordbundsforhold. Hvor er grænsen? 
Fremtidens bevoksninger vil vise det. Sammenlign: Før 
og nu! 
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Prof. CARL MAR. MØLLER skrev i 1927 »Det forstlige 
Europa«, en meget interessant, malende og alsidig afhand
ling, der med en klar og intelligent analysering giver et 
fortrinligt overblik og en værdifuld bedømmelse af det stædd 
varierende skovbrug rundt om. En meget belærende og 
læseværdig artikel! Også L. A. HAUCH er i høj grad tilfreds. 
Han taler om et indlæg af stor værdi, originalt, fængslende 
o.s.v. Men Hauch - bannerføreren blandt det . intensive 
skovbrugs pionerer - anholder dog specielt een udtalelse 
fra professoren. C. M. M. skriver: »Men med Udhugningen 
har vi ogsaa spillet vor største Trumf ud. I vore intensive 
Kulturmetoder, der i saa mange Aar har været vor Stolthed, 
har vi næppe noget rigtigt at berømme os af.« 

Hauch svarer 1928 i »Intensive Kulturer« bl.a.: »DeUe 
Syn paa Tingene kan muligvis stamme fra, at en yngre 
Generation af Forstmænd er opvokset i en Tid, i hvilken 
Kulturer af Bøg og Eg som Regel har været vellykkede; og 
saa kan det hænde, at vellykkede ForyngeIser anses som 
noget selvfølgeligt, noget der kommer af sig selv, ikke kan 
være anderledes, og glemmende at det netop er den inten
sive Kultur, der har fremkaldt dette Fænomen, kan det 
ensartet vellykkede mulig endog opægge Gemyttet, og man 
vaagner da maaske - som F. Muus - en skønne Morgen 
opdagende, at vor hidtidige Skovdrift er Forsyndelse mod 
Skovnaturen. - - - jeg siger, at i alle Tilfælde har Profes
soren ikke oplevet at se Tilstanden, førend man begyndte 
Anvendelse af intensiv Kultur, har ikke kunnet se mislyk
kede BøgeforyngeIser i den Udstrækning, som de forekom 
for et halvt Aarhundrede siden.« 

Når jeg læser disse udtalelser, som vel kan siges at inde
holde kardinalpunktet i den om kulturrnetoder og kultur
udgiftel: standende strid, så må jeg erkende, at jeg nu, efter 
at have fået tingene noget på afstand og gjort en del erfa
ringer , nærmest står midt imellem. P. E. MULLER, L. A. 
HAUCH, H. C. ULRICH m.fl. af deres samtid brød nye, til
trængte vej e, løste problemerne både videnskabeligt og 
praktisk, og højnede derved standarden, øgede intensiteten. 
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Dette er uomtvisteligt! At de - manglende erfaring om 
resultaternes hele rækkevidde - under andre forhold end 
nu og i deres iver efter fremskridtene - er kommet over 
grænsen, er let at se bagefter. - Dette er den ene part! 

Den anden part, repræsenteret ved CARL MAR. MØLLER, 

læreren i skovdyrkning m .m., ser naturligvis nu - 70 år efter, 
klart resultaterne og overskridelserne, selvom C. M. M. ikke 
underkender sin store foregangsmand P. E. MULLER, den 
på disse felter berømte videnskabsmand, som samtidig 
var praktiserende forstmand som overførster i N ord
sjælland. Og jeg tror, at ikke mange forstmænd, som 
har fået til opgave at arbejde på Nordsjællands ofte mor
dækkede og grusede morænebakker eller Bregentveds ofte 
stive og vandsyge moræneflader, vil fordømme de intensive 
og naturligvis noget dyre kulturer fra forgængernes tid slet 
så hårdt som C. M. M. Kulturerne er jo lavet under mottoet: 
Safety first! Og erfaringerne fra de sidste 50 år får vel de 
fleste - i hvert fald de ældre, som også har lært af skoven 
selv - til at fastholde en nogenlunde høj standard, d .v.s . 
en kultur, der startes ret energisk, beskyttes mod frost, for
sumpning og jordbundsødelæggelse, og som derefter selv 
hurtigst mulig overtager beskyttelsen af bunden, kvæler den 
ondartede vegetation, og bringer omsætningen, mulddannel
sen, iorden igen efter det chok, som den regelmæssige høj
skovsdrift på disse jorder som oftest giver foryngelsesfla
derne. 

Er man nået dertil, kan man afvikle skænnen efter be
hov, og står da med det udgangspunkt - den ungskov -
som jævnt og sikkert vil gro frem til en produktiv og smuk 
bevoksning. Er træartsvalget rigtigt, racen god og kulturen 
ret planterig som her forlangt, da skaber vi en skov, der 
svarer til de ret høje fordringer, som et rationelt, økonomisk 
baseret skovbrug kræver. 

Når man arbejder på de gamle løvskovdistrikter med 
fredskovspligt og skovlovens øvrige direktiver, er man pligtig 



254 

til at fortsætte med skoven, fortsætte med den af naturens 
hånd skabte og af vore fædre fredede og overgivne skov . 
Den store bruttoindtægt, som den modne skovs hovedbenyt
telse lægger på bordet, må følgelig afgive det nødvendige 
i nvesteringsbeløb til start af næste generation. At det gælder om 
at finde frem til den under de lokale forhold billigste frem
gangsmåde til at skabe en god skov, svarende til nutidens 
krav, er indlysende. 

Disse kulturudgifter kan ikke rives ud af skovregnskabet 
og karakteriseres som kapital anlæg, der skal videreføres 
med renter og renles rente. Det er driftsudgifter, og de 
kan bl. a. ikke være den faktor, hvorefter en skovs købepris 
beregnes. Ved skovkøb spiller mange ret ubestemmelige og 
langsigtede forhold ind, såsom sikker kapitalanbringelse, 
skattespørgsmål, jagt og herlight'der, arrondering m.m. liden 
at høje kulturudgifter kan bruges som værdimåler. Man må 
snarere spørge: H vodor vil køberen have skoven? 

Hvis en ejer ønsker sine jorder tilplantet - et nyanlæg 
af skov - har ejerens økonomiske overvejelser et and et 
udgangspunkt. 

Men »hvad der er sparet er fortjent« hedder det jo, og 
dette gælder selvfølgelig også kulturudgifterne under alle 
forhold. 

J eg modsiger ikke de teoretikere, som laver noget smukt 
og billigt på papiret, og ser det så også smukt ud i skoven, 
er målet nået. Men sådan går det ikke altid. Et er teori, et 
andet praksis, og der er meget stor forskel på omkostnin
gerne og besværlighederne ved at lave nåletræ og »andet 
løvtræ« (ask, ær, el m.m.) på passende lokaliteter, og så 
bøg og eg på vanskelige jorder. Men at gode provenienser i 
forbindelse med mekaniske hjælpemidler efterhånden vil 
muliggøre betydelige reduktioner af kulturudgifterne er givet. 

Den i den senere tid rejste diskussion om »perfektionisme« 
vil gerne stille det perfekte i gabestokken. Det »perfekte« er 
unægteligt et højt mål. Men når der - som i denne artikel 
- er tale om eg, hvor prisspændet fra det 'middelgode til 
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det »perfekte« er umådeligt (p.t. fra 150- 200 kr. til 700-
1000 kr. pr. m 3), og hvor man regner med modenhedsaldre på 
120- 150 år, er det nu en tryghedsfølelse, når ens fremsyn 
og fantasi giver en håb om, at man nærmer sig »gabe
stokken«. 

Den intensive kultur kan med sikkerhed frembringes 
ved et passende jordarbejde (JUST HOLTEN : Kulturmåder i 
Danmarks gamle Skovegne. (1951), og et passende antal plan
ter. De foran angivne 10 spiredygtige agern pr. Ibm. vil 
kunne give ca. 7 planter pr. m. Med ca. 7000 m riller vil 
der blive ca. 50 .000 planter pr. ha (Hauch ca. 200 .000). Et 
passende, ret rigt materiale at arbejde med. Ved priklekul
turer med 3- 4 planter pr. m vil vi få ca. 25.000 planter pr. 
ha, og da disse sorterede planter fra starten fylder lidt 
mere og er bedre fordelt end frøplanterne, vil dette antal 
række nogenlunde. 

Disse talangivelser vil måske synes rigelige, men under de 
hyppigt foreliggende forhold på Bregentved er de passende. 
At antallet af planter bør varieres efter proveniens og kvali
tet er klart, da udvalget og antallet af brugbare emner varierer 
derefter. 

Formålet med et ret stort plantetal i egekulturen er navnlig 
følgende: Man ønsker jorden hurtigt dækket og bevoksningen 
sluttet, hvilket igen fremmer højdevæksten, fingrenetheden og 
oprensningen, og muliggør udvælgelse af tilstrækkelig mange 
gode emner ved de kommende udhugninger, og samtidig vil 
der ganske naturligt opstå en underetage, som vil være nyttig, 
hvor det, som her, er et lystræ, man arbejder med. 

At den tætte kultur hurtigere dækker jorden er indlysende. 
Den skaber frodighed og fylde og en gavnlig virkning på 
jordbundstilstanden, et billede man langt fra f år i de fat
tige kulturer, hvor tuegræsser, fløjelsgræs 0.1. breder sig og 
kryber ind imellem planterne, tager magten og skaber forårs
frost, hemmer højdevæksten og f år de spredte planter til at 
se kummerlige ud i de første 3- 5 år, indtil de kommer 
rigtigt i gang. 
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Plantetætheden har altså den største betydning for 
at sikre et tilstrækkeligt og jævnt fordelt udvalg af 
gode emner, d.v.s. individer med ranke, gennemløbende 
stammer og vækstenergi, et fremtoningspræg som vil frem
hæve dem og påkalde den søgende forstmands opmærksom
hed ved udtyndingerne. Og da vi mod omløbstid ens slutning 
for egens vedkommende bør ende med et lille stamtal af 
elitetræer med store kroner og jævn fordeling, og vi gerne 
selv vil bestemme, hvor de skal stå, så må der overalt, hvor 
der er brug for det, være et sådant godt emne, hvilket igen 
vil sige, at der allerede fra ungdommen må være et stort 
antal, jævnt fordelt over arealet. At dette tillige forøger vær
dien af mellembenyttelsen er klart. 

Kender man ikke agernpartiets oprindelse, eller er det 
faktisk fra middelmådige modertræer, bør man naturligvis 
bruge tættere udsæd, idet man dog i alle fald kan regne med 
nogle gode emner. Også såningstidspunktet spiller en betydelig 
rolle med hensyn til agernmængden. Allerede i marts-april 
daler spiringsevnen rask. Da den tidlige såning, så snart 
jorden er optøet, giver en lang vækstperiode, har den også 
betydning for højdevækst og skudmodning. 

Frøafstamningen har derfor den største betydning og kræ
ver eftertanke og kritik. Og holder vi os til for vort klima 
passende racer, da kan man sige, at kårene i Danmar k i 
det hele og store er ret gode . Egen kan gro overalt her og 
på næsten al slags jord, selvom frodigheden naturligvis 
ikke er lige stor overalt. Det er derfor racevalget, vi må 
koncentrere os om. 

RACER 
Danske arter og racer. 

De hjemlige deles i to botaniske arter. 1) Quercus robur= 
Q. pedunculata = Stilkegen = Sommeregen og 2) Quercus 
sessiliflora = Q. petraea = Vinteregen. Nogen større for
skel eller klar adskillelse er der dog ikke imellem de to 
arter. Da de i stor udstrækning bastarderer, løber udbre
delsesområderne ud i hinanden. Q. robur er langt den 
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dominerende her i landet (og i det nordvestlige Europa); 
men sessiliflora findes dog nogle steder i ret rene bevoks
ninger, fortrinsvis i Midtjylland, på Bornholm m.m. 

Stilkegen er den hurtigste i vækst og kan nå den højeste 
alder og de største dimensioner. Den går bedst på stive 
og på kalkholdige jorder. Bladenes form og ribning varierer 
meget, og er ret vanskelige at bruge som sikre kendetegn. 
Som oftest er de større, mere indskårne og »lappede«. Stilk
egen har rundere knopper. Agerne bæres af lange stilke 
(deraf navnet), og er større og mere ovale, og ret lette at 
kende fra vinter egens. Bladene sidder temmelig rosetagtigt 
samlede mod grenspidserne, hviLket falder ret godt i øjnene, 
når man betragter den udsprungne krone. Stilkegen er hård
før og sejglivet og elsker varmen, hvorfor væksten er størst 
i varme somre og på varme lokaliteter. Agernudvikling kræ
ver også varme somre. 

Vinteregen går godt på lettere og kalkfattigere jorder, op 
ad bjergskråninger etc. Den regnes for fuldt så skygge
tålende og skyggegivende, hvilket vel følger med dens jævnt 
spredte bladstilling. Den beholder de visne blade langt hen 
på vinteren. Den kræver næppe varme i samme grad som 
stilkegen. Efter mine erfaringer synes dens højdevækst rin
gere, navnlig i de unge år. Knopperne er mere tilspidsede. 
Agerne sidder direkte på skuddene uden stilk. De er runde 
og mindre end stilkegens . Bladene er mindre og svagere 
indskårne, ribningen kraftigere og renere, og overfladen 
glat og blank. Kronens lysvirkning jævnere. Stjernehår på 
bladenes underside regnes for vinteregens speciale. Det synes 
ikke altid at passe. 

Når det drejer sig om typiske eksemplarer, er de to arters 
habitus ret forskellig . Stilkegene er ganske vist mere varie
rende i type indbyrdes, men de virker kraftigere, mere mas
sive og robuste - dekorative, om man vil! Stammerne 
virker sværere og opløser sig næsten altid - heldigvis i 
forskellig højde - i store, svære kronegrene, der bugter og 
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forgrener sig en del og spænder vidt, om de f år plads. 
Vinteregen har mere gennemløbende akse, ofte helt til tops. 
Sidegrenene er forholdsvis tyndere, ikke meget bugtede 

Fig. 12. Typisk sm:l.landsk vintereg. Næss-Schmidt foto. 

eller forgrenede, og vinteregen virker derfor ret let og slank 
i sammenligning med stilkegen. Kronen spænder knapt så 
vidt og er oft'e mere kegleformet. 

Vi ved nu, hvilke indenlandske arter vi arbejder med, 
men vi kan for de lerede moræneflader nøjes med at inter
essere os for stilkegen. Stilkeg og stilkeg er imidlertid mange 
forskellige ting både i anlægs- og fremtoningspræg, og dansk 
skovbrug har foreløbig væsentligst været henvist til at høste 
agern fra ældre danske bevoksninger. Frøudvalget har der
for nærmere efterset disse og udpeget, hvilke bevoksninger 
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der kan anerkendes som værdige til frøavl. Hvad søger vi 
da? Hvad forlanger vi af vort avlsmateriale? Vi forlanger 
sundhed, formskønhed og vækstenergi! Så finder vi egnede 

~ 
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6/· 

Fig. 13. Typisk bregentvedsk sommereg. 
Vester Indelukke. 1961. Næss-Schmidt foto. 

moderbevoksninger. Udmærket! Men desværre utilstrække
lige til at forsyne Danmark, hvis egeareal gennem nykul
turer er i stadig tiltagen. Dertil kommer det uheldige fak
tum, at der i vort klima er langt mellem gode agernår . 
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Egen har ingenlunde sit optimum her. Det ligger længere 
syd på! 

Efter de erfaringer, vi har med agern fra de bedste dan
ske bevoksninger, kan vi med fortrøstning bruge løs af 
disse, så langt forrådene rækker. Agern indsamlet fra en 
ensartet bevoksning, som er godkendt af frøudvalget 
(og helst efterprøvet med afkomskontrol), bør man fore
trække som noget kendt og sikkert, og de unge bevoksninger 
vil med rimeligt plantetal give et passende og jævnt fordelt 
antal kraftigt voksende aksetræer. 

Ser vi på Hauch's ældste bevoksninger, er spredningen 
ofte meget stor, og billedet ujævnt og blandet (f.eks. Thureby 
Dyrehave, af.d. 4 & 6. F . 1888). Dette skyldes, at agern
materialet er samlet fra mange forskellige afdelinger på 
Bregentved og fra andre egne. Godt og ondt imellem hin
anden. Alt rørt sammen i agernhytten. Man kendte dengang 
ikke videre til arvelighed, proveniens eller · klimaracer i 
skovbruget. Smukke, fyldige agern med høj spiringspro
cent var nok. Hvor de kom fra, lagde man ingen vægt på. 
Og resultatet er derefter. Et fingerpeg i modsat retning har 
vi i Grevindeskov afd. 57, sået 1890 . Dette agernparti havde 
tilfældigvis været oplagret for sig selv. Det var samlet i een 
bevoksning på Bremersvold, Lolland. Den frembragte be
voksning er langt mere ensartet, temmelig vel formet og med 
udmærket højdevækst. På sine gamle dage, når Hauch besøgte 
Bregentved, skulle han altid ud at se på denne bevoksning 
og konstatere, at den »på egenartet vis« slægtede sine smukke 
forældre på. 

Udenlandske racer. 

Det meget begrænsede parti af gode danske agern, som 
nu med mellemrum udbydes, rækker langt fra, og vi er 
da endnu i en årrække tvunget til at købe ind fra udlandet, 
hvorfra der næsten hvert år udbydes agern. Formentlig vil 
mange af Bregentveds afdelinger snart fruktificere, men der 
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vil jo stadig være langt mellem agernår"'). At egens store 
følsomhed overfor klimaet og deraf opståede klimaracer be
grænser vort udenlandske »opland« stærkt, er man nu op
mærksom på, men overfor indkøb af udenlandske agern 
må frøudvalget være garant eller i hvert fald rådgiver. 

Grundet på den meget rigere frøhøst mod syd må vi 
kaste blikket den vej . Og går vi over Sønderjylland gennem 
Slesvig, Holsten, Nordvesttyskland til Holland, har vi gen
nemvandret det bedste, ja næsten det eneste »opland« for 
vor agernforsyning, og vi har med Holland nået vor klima
tiske grænse. Men vi har på vejen set det skønneste og bed
ste, vi kan forvente som passende for vore lokaliteter. Kom
mer vi fra Sønderjyllands efter danske forhold smukke ege, 
er det ikke desto mindre en øjets lyst og hjertets glæde (blan
det med lidt misundelse) at se f.eks. Holstens og det øvrige 
Nordvesttysklands ege, som både i form og højde overgår 
vore hjemlige. Desværre har det vist ikke været muligt at 
købe nævneværdige partier der, men forhåbentlig kan frø
udvalget også her gøre en nyttig indsats. Bregentved har i 
mange år ønsket sig agern derfra, men næsten forgæves. Men 
når vi ned til Holland, lysner det. Takket være de mange og 
smukke egeaUeer (Q. robur), de klinker-belagte veje og den 
rige frøsætning, har det været muligt at købe betydelige 
agernpartier derfra. Men vi befinder os her i grænseområdet, 
idet hollandske ege må siges at have sin erkendte nordgrænse 
i Danmark, nærmere betegnet over Midtjylland, hvor for
års- og efterårsfrost og den deraf følgende kortere vækst
periode nærmest er katastrofal for dem. 

De hollandske ege er nu velkendte her i Danmark, og i 
stor udstrækning anvendt på Bregentved. Ikke fordi Hauch 
absolut foretrak dem, men fordi de endnu sydligere ege 
hurtigt skræmte ham, og han kunne da supplere sit 
store agernbehov fra Holland. Frostfølsomheden, de lange 

" Men fremskridtene m. h. t. lagringstekniken vil sikkert kunne blive en 
stor hjælp. 



Fig. 14. Hollandsk eg. 27 år . 1923. Stenderup distrikt. S. F. F. foto. 
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sommerskud med påfølgende meldug, myxosporium og 
vanskelig efterårsmodning iagttog Haueh imidlertid med 
betænkelighed. Efterhånden som Haueh fik lejlighed til at 

Fig. 15. Hollandsk eg. 67 år. 1961. Bregentved. Haslev Orned afd. 3. 
Næss-Schmidt foto. 

se hollænderne vokse sig fra meldug m.m. og blive sunde 
og smukke, klarede han op. Og vi kan nu, efter nærmere 
udpegning fra frøudvalget, med tilfredshed hente agern
partier hjem fra de bedste hollandske alleer, der jo i sig 
selv repræsenterer en vidt dreven, positiv selektion, så at 
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vi til enhver tid har garanti for at f å et prima plantemateriale 
med masser af udmærkede emner. Kun bør vi ikke udsætte 
disse ret følsomme ege, som nu plantes langt fra deres hjem
land, for alt for barske forhold, som f.eks. på særlig kolde 
og frosthærgede lokaliteter, forblæste udkanter eller alt for 
fugtige jorder. De er med andre ord noget forkælede hjemme 
fra. Vore danske ege er mere robuste. 

Hvorledes har så hollænderne udviklet sig på Bregentved? 
De første større partier agern kom hertil i 1894, og de deraf 
fremgroede bevoksninger er således nu over 65 år, halv
voksne om man vil, og viser klart deres fremtidsmuligheder. 
Formen er udmær ket med mange rette, gennemløbende akser, 
ofte heltigennem kronen på nuværende tidspunkt. Antagelig 
vil dog stammen senere - altså i stor højde - ofte forgrene sig 
i toppen. Vi får se! Men tveger i 20- 25 m højde er uden 
større betydning. En del spidstveger på stammerne fore
kommer ofte, men forsvinder af sig selv eller fjernes i 
gennemhugninger . Sidegrenene er fine og oprensningen god, 
hvilket må give en ret fintbygget knastkegle inden i. Bar
ken er i ungdommen særdeles fin, glat og lysegrå, næsten 
blank, og tilbøjeligheden til vanris snarere svagere end hos 
vore indfødte. Totalbilledet : Et slankt, rankt og elegant træ 
med et - i forhold til vore gamle egekæmper - noget for
finet udseende. Men det synes trods alt at befinde sig godt 
i selskabet. 

Væksten og trætypen er så ensartet, at der er et rigt ud
valg af emner til bestandstræer. Men med den ringe spred
ning er det klart, at naturen ikke skaber megen egentlig 2. 
etage, hvad man nok kan savne noget i alderen omkring 
25- 50 år. En passende indblanding med danske agern var 
måske på sin plads. 

De fleste hollandske provenienser klarer sig altså smukt 
på Bregentved, men man kan absolut iagttage en forringelse 
af form og vækst, når man ser dem i Midt- og Nordjylland, 
og en forbedring når man kommer til kystegnene ved Små
landshavet og Sønderjylland. Der er ofte grund til at vise 
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varsomhed med hollænderne. De har noget senere udspring 
end danske ege (se nedenfor), hvad der er heldigt i forårets 
frostperiode, men da de er vant til et længere og mildere 
efterår, kniber det med efterårsmodningen her. Man ser 
ofte kronens grenspidser besat med buketter af tørre kviste, 
hvilket hidrører fra ødelagte sommerskud, dræbt af frost 
og myxosporium. Dette svækkelsesfænomen er dog udpræget 
individuelt, og ved udhugningerne fjerner man successive 
disse særlig modtagelige individer, og bevoksningen får der
for med årene et sundere og smukkere præg. 

Den stærke udvikling af sommerskud hos hollænderne er 
endnu mere udpræget efter overflytningen til Danmark end 
i hjemlandet. Når årsskuddet er færdigvokset i sidste halv
del af juni, tager sommerskuddet fat. Og da dette udvik
lingstidspunkt falder sammen med vore lange sommerdage, 
der er betydelig længere end de hollandske, er det sandsyn
ligt, at denne forøgelse af lys- og soltiden har virkning på 
sommerskuddenes vækst. Kan modningen fuldføres, bety
der det en kraftig højdetilvækst, hvilket i de første år hjæl
per egeplanterne hurtigt over ugræs, forårsfrost, vildtbid 
m.m. ivlen efterårsmodningen har sine vanskeligheder og 
varierer noget efter lokaliteterne, og hvilke hollandske pro
venienser det er. I Holland er efteråret længere og varmere, 
så modningen fuldføres. En vanskelighed for disse sommer
skud er også deres disposition for meldug, som hos os hærger 
hollænderne stærkt. En kraftig bekæmpelse heraf på et tidligt 
stadium er derfor meget lønnende, og i og for sig ikke videre 
omstændelig. 

Forventning om krydsbestøvning i større udstrækning 
mellem danske og hollandske ege kan man vist ikke nære. 
Udspringet falder jo noget forskelligt, og blomstringen falder 
6-8 dage efter løvspringet, så indbyrdes bestøvning er 
næppe mulig. 

Medens hollandske agern har fået betydelig anvendelse i 
Danmark i de sidste 60- 65 år, er andre sydlige provenien
ser sjældnere. En enkelt har imidlertid givet smukke resultater 
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her, nemlig den under navnet »hessisk« forekommende. 
Deres nøjagtige afstamning kendes ikke, men de er indkøbt 
gennem en frøhandler i Darmstadt, og da Darmstadt ligger 
i Hessen, regner man med, at disse agern også lå i Hessen, 

Fig. 16. 52-årige hessiske ege i blanding med Bregentved-afkom. Ganneskov. 
Afd. 32. Foto 1944. 

da de blev indsamlet. Dette turde dog være ret usikkert. 
Men de er havnet forskellige steder i Danmark, og i begyn
delsen af 90-erne har Hauch fået nogle, som han i sin 
agernhytte har blandet med danske agern. På grund af 
disse hessiske eges udmærkede type har udhugningerne i 
de opståede blandede bevoksninger naturligvis favoriseret 
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»Hesserne«, så disse idag pletvis dominerer billedet (Bregent
ved XV 6, XXII 32 m.fl.), hvor de snart 70-årige »Hesser« 
fremtræder som ege af smuk og stabil type, meget forskel-

Fig. 17. Sydlandske ege. Bregentved. 1961. XVI 6. Obs: 
Dårlig skud modning i grenespidserne. Næss Schmidt foto. 

lige fra hollænderne. Hesserne har en kraftig, middelhøj 
bul, som i ca. 15 m højde ofte opløser sig i svære, vidtspæn
dende kronegrene. Denne kraftige krone vil have plads, 
men bullen er ret og ren, og da diametertilvæksten er stor, 
fremkommer der en eg af et meget stabilt og sundt udse-
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ende, med en middellang, retvokset, søjleagtig stamme af 
prima kvalitet. Man kan ikke andet end rose denne type, 
som synes at trives godt i vort klima, og kan proveniensen 
efterspores og lægges nogenlunde fast, var det værd at fort
sætte med den. Den synes mere robust og massivt præget 
end hollændernes mere »lette« type. 

Disse to syd fra kommende beTigelser, hollænderne og 
hesserne, repræsenterer det bedste af fremmede ege, vi har 
fået hjem i Hauch's tid. Den kritikløshed, hvormed man 
den gang tog agern hjem fra udlandet, d.v .s. syd fra, vidner 
sørgeligt om det ukendskab, man havde til den opdukkende 
arvelighedslære med alt, hvad dertil hører. At Hauch og 
Oppermann med begejstring kastede sig over denne viden
skabelige læres forstlige udløbere, siger sig selv, og begge 
læste og skrev om arveligheden og dens virkninger i skoven, 
idet Hauch hentede sit ret rige materiale - ondt og godt -
fra sine egne bregentvedske erfaringer. Hauch's tilførsel- af 
nyt blod til hans kælebørn - egene - var jo ofte faldet meget 
uheldigt ud. Fra Frankrig, Slavonien, Ungarn og flere lande 
fik han smukke og sunde agern hjem, men ak! De kår, 
Bregentved kunne byde dem, passede absolut ikke for dem. 
Enkelte afdelinger eller dele af dem blev tilsået med disse 
sydlændinge, men forårs- og efterårsfrost, svampeangreb 
m.m. har skadet eller ødelagt disse provenienser . 

Det skal her bemærkes, at ganske tilsvarende erfaringer 
for eligger fra Danmarks ældste ege-proveniensforsøg, der 
blev udført i Gjorslevs (nu Seinhuus) Kongeskov, idet skov
rider L. H. ANTHON 1878- 89 udførte betydelige sånings
kulturer bl.a. med agern fra Sverige, Ungarn, Sachsen og 
Nordtyskland m .fl. (Se Forsøgsvæsenets arkiv nr. 237 / 1912). 
Disse problemer er også klart illustreret af Hauch's pro
veniensforsøg på Sorø Akademis 1. Skovdistrikt (under 
S.F.F.). Kort og godt! Vi bør ikke tage agern hjem syd fra, 
ud over de foran anerkendte. 

Hvordan med agern fra den skandinaviske halvøs store 
skovområder? J a, fra Norge, hvor der tidligere har været 
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anselige, stordimensionerede egeskove, er der nu kun lidt 
tilbage af gammel eg. Krigs- og handelsflåden opslugte det. 
De begrænsede egearealer, som endnu findes, hører fortrins
vis under bondebrugene og drives mest som stævningsskov, 

Fig. 18. Norsk egeskov. Sogne. Norge. Finn Gliiersen foto. 

(FINN GL0ERSEN 1958), og de små mængder agern, der 
lejlighedsvis kan samles på visse pladser, eksporteres sjæl
dent. Klitdirektoratet har dog 1958 modtaget norske »eike
nøUer«. Yderligere import bør prøves. Væksten er god og 
formtypen meget smule 

Vi kan derimod med stort udbytte vende blikket mod øst, 
ret mod øst, så får vi under synsvinklen hele Skåne, Halland 
og Blekinge - der har vi jo været før, men vi får endda i 
tilgift hele Småland, og dette område er et stort og herligt 
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land for egen og dens venner; og er man dansker, kan man 
ikke undgå forbavselse over egens form og udvikling her, 
trods det at man færdes i et stort nåletræsområde. 

Går man i land i Malmøhus Hin, føler man sig stadig som 
hjemme. Landskabet, kirkerne, herregårdene de maleriske 
fritstående ege og løvskovene - alt er stadig som det gamle 
danske land. Men efterhånden som man drager opad, kom
mer man mere og mere ind i de store skove, Goinge herred og 
Blekinges landskaber, og føler sig rigtig hensat til de en 
gang naturlige og svært passable grænseområder med store 
nåleskove, mest fyr, men også gran og birk, masser af sten 
og store myrer og søer. Men færdes man omkring og nærmer 
sig Smålands grænse, støder man hyppigere og hyppigere 
på større og mindre grupper med eg eller på »beteshager« 
med enkeltstående ege og masser af opvækst. Og således 
fortsætter skovene stort set langt op i Småland, hvor egene 
dog nærmest bliver hyppigere. Så vidt jeg har set, finder 
man de fleste og smukkeste egepartier i et større område 
der, hvor Skåne, Blekinge og Småland mødes. I hele denne 
egn og op omkring søen Åsnen og store dele af Kalmar Uin 
findes indsprængt holme og mindre områder med ege af en 
sjælden god form og opbygning, og undertiden af over
raskende store dimensioner. Rent botanisk synes der at 
være meget sammenblanding af stilkeg og vintereg, men 
mærkeligt nok skiller de to arter sig ikke meget ud i karakte
ristiske typer. Praktisk taget al egen er lang, slank og ret
vokset med temmelig åbne kroner på grund af de slanke 
kronegrene, der udgår fra den gennemløbende akse. Høj
den er stor! I et naturreservat med ca. 250-årige ege var 
højderne 30-35 m og diameteren i forhold hertil. Så vidt 
jeg husker hørte reservatet under Huseby gods. Sådanne 
højder og vældige dimensioner op til 1 m i brysthøjde sås 
flere steder, også øster ud i Blekinge. Højder op til 38 m 
blev nævnt. 

løvrigt skal dette jo ikke være en beskrivelse af Sveriges 
egeskove, men kun et eksempel fra et begrænset område, 
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der dog samtidig kan betragtes som karakteristisk for et 
meget stort mellemsvensk landskab. J eg har personlig iagt
taget disse smukke ege-forekomster rundt om i Hal
lands-, Kronoberg-, Kalmar- og Jønkøping Hin og helt op til 

Fig. 19. Svenske ege. Larums krp. 
KaIrnar Hin. 1\ . Sylven foto . 

Stockholm, og nævner kun specielt egnen omkring Åsnen
søen, Hornsø, Hammarsebo, Alem, Strømsrum m.m. som 
meget værdifulde som moderbevoksninger for ønskelige 
agernindkøb til Danmarlc Sådanne importer har ikke fun
det sted i tidligere tid, så vidt mig bekendt, og f.eks . Hauch 
synes mærkværdig nok ikke at have skænket Sveriges ege 
en tanke. Efter at have gennemrejst disse egne flere gange 
opgav jeg at få større partier fra de meget spredte områder. 
I stedet satte Bregentved sig i bevægelse for at få agern fra 
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Visingsø. Denne Skandinaviens største samlede ege-kultur
skov, ca. 400 ha, er plantet af staten i årene 1830- 42 med 
henblik på rigets behov af skibstræ til flåden (GUNNAR 

Fig. 20. Visingsø. Jønkøping lan . 
Moderbevoksning til Bregentveds ret store agern partier. 

SCH OTTE 1923). Agern og planter stammer fra det oven
nævnte mellemsvenske egeområde. Visingsø af idag svarer 
hertil, idet størstedelen af den næsten ensaldrende skov 
bærer moderbevoksningernes præg. De er meget smukke 
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og vel formede, og i gode oldenår kan her samles meget 
store partier, således at der - ved lidt god kontakt - skulle 
være muligheder for at få agern af fine og for os velegnede 
provenienser . 

Vor første import derfra kom oldenåret 1934, og ved hjælp af 
disse agern anlagde vi bl.a. et større sammenlignende kultur
forsøg. I dette indgik hollandske-, Visingsø-, Bregentved-, 
\Vedellsborg- og rødegagern med ca. 1 ha hver. Kulturarbej
det blev udført 1936 alt i samme uge og på en flad, meget 
ensartet, leret moræneflade. Disse i 1960 26-årige Visingsø
eges trivsel og fremtid kan nu bedømmes med ret stor sik
kerhed. Bevoksningen er jævn og stærkt sluttet. Den er 
gennemhugget flere gange og har nu en højde på over 10 m, 
hvilket svarer til vore bedste Bregentved -provenienser. Ty
pen er vel formet med mange gode aksetræer, og præget er 
i det hele sundt og stabilt, med gode, fyldige knopper og 
kraftige skud, - deres gode forfædre værdige. Angreb af 
meldug eller anden sygdom har ikke betydet noget, så de 
klimatiske forhold synes at passe dem godt. Alt i alt en 
meget anbefalelsesværdig proveniens for vore forhold. 

Det ovennævnte proveniensforsøg er udført på Bregentved 
XII afd. 19 & 20 1936. Gennemsnitstal for årlige iagttagelser 
og målinger er følgende: 

1. Holland ......... .. . . . . ... . 
2. Visingsø . .. ....... . . . .... . . 
3. Bregentved .... . .... . ... .. . 
4. Wedellsborg .... . . .... . . .. . 
5. Rødeg ... . ..... . . . . . .. .. . . 

Udspringsdato 

28/5 
20/5 
24/5 
23 /5 
16/5 

Højde 1959 
11,1 m 

9,6 » 
9,4 TI 

9,5 m 

13,2 m 

--
Vil man på basis af dette og andre proveniens forsøg prøve 

at drage slutninger om, hvilke racer der fremtidig bør 
bruges på Bregentved, må man først konstatere følgende 
graduering: 

Sundhedsgrad synes lige god for danske og svenske ege, 
men ringere for hollænderne. 
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Klimatilpasning synes lige god for danske og svenske. 
men ringere for hollænderne. 

Robusthed og stabilitet bedst for danske og svenske. 
Formtendensen bedst for hollænderne og derefter sven

skerne. Sidst danskerne. 
Højdevæksten bedst for hollænderne. 
Produktion: Kan endnu ikke oplyses. 

Formentlig vil den nye generation egeskov af dansk pro
veniens blive betydeligt højere og bedre på grund af race
udvælgelsen, større sluttethed og bedre bestandspleje. 

Hvad racevalget angår, må man da efter lokaliteten og 
adgangen til forskellige agernpartier, så vidt muligt tage hen
syn til den ovenfor givne karakteristik af de rimelige racer. 
og træffe sit valg derefter. 
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LITTERATUR 

WOELFLE, M.: Wald - Wasser - Diesel61. Allgemeine Forstzeit
schrift, bd. 16, 1961, s. 257- 259. 

I visse egne af Tyskland har man ganske betydelige vandfor
syningsvanskeligheder. Det gælder for eksempel i Ruhrdistriktet, 
hvor befolkningen og industrien konkurrerer om de knebne vand
reserver. Flere steder i Ruhrdistl'iktet arbejder man af forsynings
politis'ke grunde med van dpr.j s·e r, som varierer med årstiden, 
og det på'stå's, at prisen på vand lejlighedsvis er større end prisen 
på øl. 

Når vand er en mangelvare er det af stor betydning, at de eksi
sterende vandreserver beskyttes bedst muligt. Blandt andet må 
man i videst muligt omfang undgå forurening af grundvandet. 

Problemer vedrørende grundvandsforurening er velkendte her 
i landet, og i den nyeste tid søger man at løse nogle af disse ved 
ændring og supplering af lovbestemmelser for eksempel om sive
brøndes placering i forhold Hl brønde og vandværksboringer. 

Ministerialdirektor, Dr. \VOELFLE, som er øverste chef for 
statsskovbruget i Bayern, gør i sin artikel opmærksom på endnu 
en kilde o!il alvorlig forurening af grundvandet. 

Som udgangspunkt refererer han tre tyske artikler om bekæm
pelse af ukrudt og udrensning af kulturer ved hjælp af hormon
midler. Som bærestof for hormonmidler anvendes dieselolie og 
anvendelsen medfører, at man udbringer mellem 5 og 100 l 
dieseloIIie pr. ha, ja un dertiden mængder så store som 300 l ved 
en enkelt behandling. 

WOELFLE meddeler, at 1 g dieselolie opblandet i en m3 (1000 l) 
vand er sundhedsfarligt for mennesker. Meget malende meddeler 
han videre, at det betyder, at udbringning af 10 l dieselolie på 
1 ha teoretisk kan ødelægge en samlet årsnedbør på 1000 mm. 
Ved denne betragtning er der set bOTt fra, at kun en del af års
nedbøren når grundvandet. Teoretisk kan 10 l dieselolie pr. ha 
al,tså gøre et par års nedbørsoverskud sundhedsfarligt. 

WOELFLE nærer de største betænkeligheder ved anvendelsen 
af mineralolier i ukrudts- og insektsbekæmpelsen, og i konsekvens 
heraf har han fået gennemført et forbud mod en sådan anvendelse 
i de bayerske statsskove. Kun i specielle tilfælde dispenseres fra 
dette forbud. Dispensation gives, når statsskovbruget selv eller det 
forstlige forsøgsvæsen i Miinchen vil gennemføre forsøg. Dispen
sationenkan endvidere undtagelsesvis gives ved insektbekæm
peIse, men kun »wenn die Exislenz des Waldes auf weiter FHiche 
in Frage gesl-ellt isl«. 
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Det skal nævnes, at WOELFLE meddeler, at han skriftligt har 
tilstillet en ekspertgruppe sine betænkeligheder. Gruppen har 
behandlet WOELFLE 'S henvendelse på sit årsmøde i november 
1960, og svaret blev, at man m8.tte anse, at anvendelsen a.f diesel
olie var uskadelig. Efter gruppens opfattelse ville olien blive 
bundet og/eller iltet og dermed uskadeliggjort, før den nåe de 
grundvandet. Dette svar har dog åbenbart ikke tilfredsstillet 
WOELFLE og hans rådgivere, idet det omtalte forbud foreløbig e r 
en realitet. 

H. Hols/ener-Jørgensen. 
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