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IN MEMORIAM 

Forre byråchefen FEODOR AMINOFF 

*24-8-1881 t 6-6-1961 

Meddelelsen om fhv. byråchef FEODOR AMINOFF'S død 
fremdrager hos adskillige danske skovbrugere af den ældre 
generation gode minder om værdifuldt gæstevenskab, nydt 
i Sverige, om muntert kammeratskab ved skandinavers del
tagelse i internationale skovkongresser og om usvigelig tro
skab over for de ideer og følelser, der danner fundamentet 
for Nordisk Skov-Union's virke. 

Som byråchef i Kung!. Domanstyrelsen helt siden 1916 
fik FEODOR AMINOFF ud over sit arbejde inden for admini
strationen af Sveriges statsskove til opgave at tilrettelægge 
udenlandske forstmænds studiebesøg, ikke blot på krono
parkerne, men også på private skovdistrikter. 

Første gang man oplevede ved landgang i svensk havn 
eller ved udstigning en tidlig morgenstund på en midtsvensk 
jernbanestation at blive modtaget af denne fremstående re
præsentant for Kung!. Domanstyrelsen var det nok »stilig-
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heten«, den fornemme gestalt, den værdige høflighed, som 
gjorde stærkest indtryk. Der gik dog ikke lang tid, inden 
man bag stiligheden mærkede hjerteligheden. Klædedrag
tens og manerernes fejlfrihed formåede ikke at dølge øjne
nes smil og læbernes venlige krusning. 

I forsommeren 1931 var en kreds a} ældre og yngre danske 
forstmænd Domanstyrelsens gæster ved en ekskursion på 
Omberg revier. Efter datidens skik blev der ikke midt på 
dagen budt på lunch i skoven. Man måtte tære på, hvad man 
havde formået at stoppe i sig ved det righoldige morgenbord. 
Først k!. 8 om aftenen nåede man til middagen på stads
hotellet i Motala. Som indledning hertil var der selvfølgelig 
smorgåsbord med ombydning af brændevin opskænket i efter 
dansk vane grumme store glas. 

Da en ung dansk professor, som frygtede virkningen 
af en sådan dram hældt i en stærkt udhungret mave sagde: 
»Tak, kun en halv«, hørte han Aminoff hviske: »Finns inte«. 

Gennem et efterfølgende mangeårigt samarbejde og ven
skab har samme professor kunnet konstatere: Hos Aminoff 
fandtes intet halvt. Gik han ind for en sag, var det fuldtud 
og med usvigelig troskab. 

Dette blev af stor betydning, da stiftelsen af en nordisk 
skovunion kom på tale. Aminoff gik straks stærkt ind for 
den fra dansk side fremsatte tanke, og takket være ham, 
vandt den fuld tilslutning fra svensk side. Dermed var isen 
brudt for tilslutning også fra finsk og norsk side. 

De bidrag, Aminoff derefter ydede skriftligt og ved for
handlinger i København og Stockholm til sagens gennem
førelse, var særdeles betydningsfulde og ikke mindst ved 
hans levende forståelse for mentalitetsforskellen mellem 
skovbrugere i de nordiske lande. 

Den 28. maj 1946 blev så Nordisk Skov-Union stiftet på 
et møde på Christiansborg Slot i København. Det var en 
selvfølge, at byråchefen Feodor Aminoff blev valgt til for
mand for den svenske afdeling af repræsentantskabet og 
dermed til medlem af unionens stående arbejdsudvalg. 
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Det skrivebords- og konferencebordsarbej d~, som fra 35 
års alderen var hans hovedvirke, formåede ingensinde at 
svække hans kærlighed til skovnaturen og dennes ikke 
målelige værdier. 

Da Aminoff efter den festbanket, hvormed stiftelsen af 
Nordisk Skov-Union blev bekræftet, med sin danske vært 
kørte hjem ad veje mellem Nordsjællands villahaver, sagde 
han: »Lad os standse. Jeg vil så gerne høre nattergalene 
synge«. Og der sad han så i »snipkjole« med sine syv kom
mandørkors på det fornemt stive skjortebryst og glædede 
sig, så hans øjne blev våde derved. 

Det står i nøjeste sammenhæng hermed, at han var initia
tivtager og bærende kraft ved naturfredning i Sveriges sko
ve. Her vil vidtstrakte, for kulturfor,anstaltning sparede om
råder og træer af sjælden form eller dimension til sene tider 
vidne om hans virke. 

I Danmark skal han mindes som lødig repræsentant for 
nordisk gæstevenskab og nordisk samarbejde på realitets
grundlag. 

A. Howard Grøn. 
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ABIES NORDMANNIANA I KAUKASUS 

Af skovrider E. C. L.LOFTING 

Foredrag holdt ved møde i Danske Forstkandidaters Forening 
den 17. maj 1961 i Springforbi og den 2. juni 1961 i Viborg. 

I efteråret 1960 foretog godsejer E. TILLISCH og jeg, ud
sendt af Dansk Skovforening, en rejse til Sovjetunionen f'Or 
indenfor Kaukasusområdetat opsøge og stedfæste Abies 
Nordrnanniana provenienser, som dels må formodes at kun
ne give velegnet frø til anvendelse i dansk skovbrug, dels 
findes på steder, hvor frøhøsten også i fremtiden vil kunne 
foretages relativt let og under behørig kontr'Ol af de lokale 
forstlige myndigheder. 

Rejsen blev i sin tid foreslået af frøudvalget, hvorpå an
søgning om indrejsetilladelse med redegørelse for rejsens 
formål og angivelse af de områder, undersøgelsen skulle 
omfatte, blev indsendt af Dansk Skovforening, stilet til det 
russiske landbrugsministerium og fremsendt med land
brugsministeriets ,anbefaling gennem udenrigsministeriet og 
den danske ambassade i Moskva. Rejsen, som oprindelig var 
berammet til efteråret 1959, blev udskudt 1 år, fordi det 
meddeltes, at frøsætningen på Abies Nordmanniana i Kau
kasusområdet var ringe i 1959. 

Efter endt rejse føler vi trang til at takke Dansk Skov
forening både for rejsens finansiering og for udmærket og 
energisk støtte ved turens planlægning og ansøgningens op
retholdelse, ligesom vi takker alle de andre instanser 
for værdifuld hjælp til fremme af ansøgningen; en sær
lig tak vil vi rette til den danske -ambassade i Moskva, hvor 
vi modtog udstrakt gæstfrihed og al den hjælp, vi kunne 
ønske. 
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Fig. 1. Højdedrag umiddelbart syd for Tbilisi (som 
skimtes i baggrunden) . Heisterplantning (Pinus nigra 
m.fl.). Omkring planten i forgrunden ses den grydefor

mede forsænkning (til vanding) frembragt ved den for-
udgående jordbehandling. 

fol. sepl. 1960 

Allerede i lufthavnen, ved ankomsten til Moskva, blev VI 

modtaget af en repræsentant for det russiske landbrugs
ministerium og vor engelsktalende tolk, IRINA TROFIMOVA, 

som skulle ledsage os på hele rejsen, hvor hun på fortrinlig 
vis ·skilte sig fra sin ofte meget krævende opgave. I land
brugsministeriet blev vi mødt med stor elskværdighed og fik 
forelagt et progmm, som vedrørende rejsen i Georgien fuldt 
ud imødekom vore ønsker; man kunne derimod ikke føje os 
i at lade rejsen omfatte Krasnodar-området nord for Kau
kasus og ej heller forlænge vort ophold i Sovjetunionen ud 
over de stipulerede 3 uger. Det blev betydet os, at det både 
for vor egen skyld og for turens tilrettelæggelse v·ar nød-

42 * 



428 

vendigt, at vi blev nogle dage i Moskva, hvor vi havde op
hold i ambass'aden, medens landbrugsministeriet stillede 
eksperter, tolk og bil til rådighed, og tilrettelagde et pro
gram, der omfattede besøg i botaniske haver, forevisning 
af en land- og skovbrugsudsti\J.ing, invitation til ballet i 
Bolsjojteateret, sightseeing m.v. For at indvinde tid, blev 
vi derpå fløjet til Tiflis (Tbilisi) - (oprindelig planlagt 
som togrejse) - hvor vi blev modtaget af professor CHODRI

SHVILLI, som i enkeltheder tilrettelagde vor rejse i Geor
gien, efter -at vi under et møde med ham og hans stab havde 
fremsat mere detaillerede ønsker vedrørende vor rejse. Me
dens alle fornødne forberedelser og aftaler med de enkelte di
strikter blev truffet, forløb to dage i Tbilisi, hvor vi foruden 
den botaniske have fik f.orevist de omfattende plantninger 
med Pinus laricio, skovfyr (Pinus hamata s-ilvestris), ceder 
m.m., som gennemføres som hejsterplantning - 1100 træer 
pr. ha, på ialt ca. 600 ha i de nøgne, tørre og ret lave bjerge 
i byens omegn - under udfoldelse af en fantastisk energi. 
Ved sprængning, boring og gravning frembringes en bred 
grydeformig sænkning til hver plante i den stenede bund. 
Om fornødent tilføres jord, og vanding af hvert enkelt træ 
foretages hver 14. dag sommeren igennem. (Fig. 1). 

Vort rejseprogram indenfor Georgien blev tilrettelagt me
get nøje, idet vore specielle ønsker m.h .t. rejseruten, såvidt 
det overhovedet var muligt, blev imødekommet på alle 
punkter; samtidig var v-i genstand for stor gæstfrihed og 
venlighed, såvel i Tbilisi som på de di'strikter vi fik at se; 
hvert sted blev vi modtaget af en større stab, bestående af 
skovdirektør, skovrider, skovfogeder, skovløbere, chauf
fører m .v., medens vi på hele rejsen i Georgien foruden tol
ken havde en af professor CHODRISHVILLIS assistenter som 
fast ledsager og fører . Til selskabet sluttede sig i nogle min
dre byer, hvor besøg 'af udlændinge oftest var ganske u
kendt, repræsentanter for de lokale byråd. Besøgene blev 
hvert enkelt sted fejret ved et eller flere festmåltider, med 
taler, flerstemmig sang og mange skåler i god georgisk vin. 
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Vor rejsemte fra Tbilisi (se efterstående kort fig. 2) fulg
te Kurafl.oden mod vest til Akaldaba forsøgsstation, skov
distriktet ligger her omkring den lille biflod Nedsvura; 
efter en af.stikker til Borchomi, oa. 15 km længere oppe ad 
Kurafloden, gik turen til Surami, hvor 'der er forebaget en 
større fyrreplantning, og videre mod nordvest til Kutais. 
Derfra mod nordøst til Ambrolauri og videre over Oni 
ved Rion-flodens øvre løb, til Gebi, nær Rion-flodens ud
spring, ved hovedbjergkædens sydside; her fra tilbage til Oni 
og videre vestpå over Kutais til Gagra ved Sortehavskysten, 
ind langs Bsybfloden mod øst til egnen omkring Ritzasøen, 
tilbage til Gagra; der fra mod nord til flyvepladsen ved Adler 
(Krasnodar), hvorfra vi atter fløj til Moskva. Alle til rådig
hed stående befordringsmidler blev anvendt på turen gen
nem Georgien: tog, flyver, helikopter, samt jeeps, last- og 
personvogne indenfor lok'alområderne. 

Vi havde på forhånd ventet, at nordmannianafrøet var 
plukkemodent sidst i september, således at vi selv kunne få 
frøet med fra de enkelte lokaliteter, men koglerne var over
alt umodne, således at en forsvarlig indsamling først ville 
være mulig ca. 1 måned senere. De lokale forstmænd virkede 
absolut veluddannede og interesserede i at få frøet samlet 
nøjagtigt, hvor vi ønskede det, ligesom det er hævet over en
hver tvivl, at såvel klængning som opbevaring af frøet er 
foregået på <fuldt forsvarlig måde. Disse fjerntboende kol
leger v,irkede ved deres udstrakte gæstfrihed, umiddelbare 
hjertelighed og glæde over at fremvise 'deres distrikter, me
get sympatiske og viste en vis stolthed over at netop nogle 
af ,deres bevoksninger blev kårede til at levere frø til fjerne 
egne. 

Til udvælgelsen af provenienserne og til en nærmere gen
nemgang af ,det valgte materi'ale, skal jeg vende tilbage efter 
en redegørelse for de mere teoretiske betragtninger, der 
knytter sig til proveniensvalg 'På baggrund af vore erfarin
ger i Danmark, og efter en ,almindelig orientering vedrø
rende Nordmannsgranens udbredelsesområder. 
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Det teoretiske grundlag for proveniensvalget 
på baggrund af erfaringerne fra Danmark 

Dyrkningen af ,indførte nåletræer i Danmark, som tog sin 
begyndelse for ca. 200 år siden med von Langens virksom
hed, har navnlig igennem de sidste 100 år fået et - i forhold 
til vort skovareal - meget betydeJ.igt omfang. Med frimodig
hed har vi indført et stort antal fremmede træarter og in
denfor hver enkelt art ofte anvendt afkom af højst forskel
lig proveniens. Med dette materiale har vi tilmed opbygget 
vort hede- og klitskovbrug uden for de tidligere skovgræn
ser og under meget vanskelige klima- og jordbundsforhold. 
Vi råder herved over et enestående materiale, som kan be
lyse mange træarters reaktioner og proveniensforhold, og 
vi kan, ikke mindst i vore hede- og klitpitantager, gøre stu
dier over de proveniensproblemer, som særlig knytter sig til 
et skovgrænseområde, idet hver art inden for pJ.antageom
råderne, i det mindste stedvis, møder klimatiske eller jord
bundsmæssige forhold, som får grænsevirkning for den på
gældende arts udviklingsmuligheder inden for området. 

Såvel ædelgran som Nordmannsgran møder både inden for 
de gamle skovegne og i vore plantager så store klimatiske 
vanskeligheder, 'at Danmark må betragtes som et kl,imatisk 
grænseområde for de to arters gode udvikling. Da begge 
arter samtidig viser nøjsomhed og evne til at trives på me
get forskelligartet jordbund, bliver valget af vokseplads, 
skovbehandlingen, herunder kulturforanstaltninger til be
skyttelse af kulturerne, s'amt proveniensvalget i første ræk
ke problemer med fælles rod i de klimatiske vanskeligheder, 
som hos os hæmmer træartens udvikling. Disse emner er ud
førligt behandlet i Danmarks ædelgranproblem II (S.F.F., 
bd. XXVI, 1959), og jeg skal her, hvor sagen kun drejer sig 
om proveniensvalget, nøjes med at resumere følgende: 

l) en træart som, fjernt fra sit naturlige vokseområde, 
dyrkes under fophold, hvor visse klimatiske vanskeligheder 
er så store, at artens udviklingsmuligheder (tilvækst og 
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sundhed) afhænger af variatilonerne i disse ,klimaforhold, 
vil reagere, som om den befandt sig i et naturligt grænse
område karakteriseret ved, at de samme klimatiske vanske
ligheder hæmmer træartens udvikling på samme måde 
(tidspunkt), som indenfor det nye område. 

2) Hv,is der findes et sådant naturligt klimatisk grænse
område vil arten her have gennemgået en selektion, som 
netop har specialiseret den pågældende proveniens til at 
modstå de klimatiske vanskeligheder, som den møder på 
den nye vokseplads. Dette gælder ganske særligt, hvor den 
naturlige grænse er nået efter gradvis tiltagende klimatiske 
vanskeligheder i et fremskudt (eventuelt isoleret) område 
for arten og under forhold, hvor arten har fået lov til 'at nå 
den teoretisk mulige grænse for sin udvikling. Det er langt 
fra givet, at arten når frem til denne grænse, idet skovryd
ninger - navnlig ved de nedre grænser for træartens ud
bredelse - er meget almindel.igt forekommende, medens selv 
meget skyggetålende træarter, som ædelgran og nordmanns
gran. ofte udkonkurreres af andre træarter, når de nærmer 
sig en klimatisk grænse for arten. Ædelgran bliver således 
ofte udkonkurreret af bøg eHer rødgran længe inden den 
når frem til den teoretisk mulige grænse for arten, medens 
Nordmannsgran på tilsvarende måde kan blive fortrængt af 
Fagus orientalis og Picea orientaJis. 

Stærkt specialiseret materiale (i klimatisk henseende) 
kan man således kun vente at finde i de grænseområder, 
hvor ·arten hverken er blevet standset ved menneskers ind
greb eller er blevet fortrængt 'af andre træarter h'a dens 
rent klimatisk betingede begrænsning. Man må ikke vente, 
at træarten i et sådant grænseområde i teknisk eller pro
duktionsmæssig henseende udmærker sig i særlig grad; 
tvært imod risikerer man, at nogle af artens værdifulde 
egenskaber er gået tabt ved den stærke selektion. 

Da proveniensvalget ikke blot i biologisk henseende skal 
være forsvarligt, men også i teknisk - produktionsmæssig 
henseende skal være bedst muligt, må man til et klimatisk 
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grænseområde som Danmark, indenfor snævre biologisk 
forsvarlige rammer, udsøge det i teknisk henseende værdi
fuldeste materiale . 

De klimatiske forhold -som normalt kan få grænsevirk
ning for ædelgrans og Nordmannsgrans udviklingsmulig
heder i Danmark omfatter: 

1) en stærk fordampning i skudstrækningsperioden, for 
alm. ædelgran beregnet bil perioden 16/5-30/6, medens den 
tilsvarende periode for Nordmannsgran er forskudt i rela
tion til udspringstidspunktet. 

2) forårsnattefrost efter at knopperne er begyndt at bry
de. 

3) vinterfrost (efter ufuldstændig modning af skuddene). 
De klimatisk svækkede træer bliver tyndkronede og viser 

ringe modstandskraft overfor Chermes-angreb. 
Ædelgran og tidligt brydende Nordmannsgran kan skov

dyrkningsmæssigt betragtes som een art, visende stor for
dampningsfølsomhed i -forsommeren og følsomhed overfor 
forårsnattefrost i kulturst'adiet. 

De sentbrydende Nordmannsgraner udsættes hos os sjæl
dent for alvorlige fordampningssvækkelser og skade ,af for
årsfrost, idet udspringet falder så sent, at der normalt er 
større luftfugtighed, mindre fordampning og mindre mulig
hed for nattefrost i skudstrækningsperioden. Men modsat 
ædelgran og tidligt brydende Nordmannsgr,an viser mange 
sentbrydende Nordmannsgraner i Danmark stor følsomhed 
for vinterfrost på grund af mangelfuld skudmodning. 
Skovdyrkningsmæssigt optræder disse sentbrydende Nord
mannsgrane'f sål'edes hos os som en særskilt træart med 
helt andre krav til klima, vokseplads og skovbehandling end 
alm. ædelgran og tidligtbrydende Nordmannsgran. 

Disse sentbrydende Nordmannsgraner synes bl.a. at om
fatte racer, som er for varmekrævende til at kunne dyrkes 
med nogenlunde sikkerhed i Danmark. Deres sene udspring, 
som sikrer dem mod skade som følge af forårsfrost, er så
ledes ikke udtryk for hårdførhed. Langt snarere skyldes det-
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te , at de kræver en høj varme for at kunne bryde. Kun i egne, 
hvor den første efterårs frost normalt kommer meget sent, 
vil de have mulighed for at opnå tilstrækkelig modning og 
sclv her kan unormale år gøre deres anvendelighed proble
matisk. Endvidere omfatter de sentbrydende Nordmanns
graner nogle meget langsomtvoksende typer, som har ringe 
forstlig interesse, selvom de synes at være tilstrækkelig 
hårdføre. Mellem de tidligt- og senlbrydende Nordmanns
graner finder man dog overgangsformer, hvoraf nogle synes 
at have forstl.ig væI'di. 

For dyrkning af 'såvel ædelgran som Nordmannsgran be
finder vi os som nævnt i et klimatisk grænseområde, og i 
hvert fald på papiret har vi erkendt, at vi bør hente vort ædel
granfrø fra klimatiske tørkegrænser, hvor de fordampnings
svækkelser, som begrænser træartens udvikling hos os, ind
træffer på sam1l).e måde og samme årstid som i Danmark 
(jfr. import fra lav bjerghøjde ved laposbjergene og fra den 
polske tørkegrænse) . 

Dette tør man tilråde i bevidsthed om, at man herved fore
tager et biologisk forsvarligt proveniensvalg, samtidig med 
at materialet i teknisk henseende (form og vækstenergi) hos 
os synes at stå fuldt på højde med det gode, sunde ædelgran
materiale, vi stedsevis kan fremvise i gunstige dyrkningsom
råder for arten inden for landets grænser. 

For Nordmannsgranens vedkommende bliver proveniens
valget lidt mere kompliceret. Arten er langt tydeligere opdelt i 
klimaracer end alm. ædelgran (markeret bl.a. ved den store 
forskydning af udspringstidspunktet fra type til type), og 
vækstrytmen kan som nævnt ændres så stærkt, at det bliver 
forskellige klimatiske forhold som hos os begrænser de tid
ligtbrydende og de sentbrydende typers udviklingsmulighe
der. Hertil kommer, at de forskellige typer indbyrdes viser 
stor variation i form og vækstenergi, således at man (jfr. 
hvidgran ) kan risikere at få indført en i biologisk henseende 
velegnet proveniens med ringe tekniske egenskaber. 

Under disse forhold kunne man fristes til at foretage et 
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proveniensvalg i et område, hvor arten i et rimeligt tempe
raturplan har en optimal udvikling i håb om her at få et 
materiale, indenfor hvilket samtlige arveanlæg teoretisk kan 
være repræsenteret (idet der ikke er foregået en ensidig kli
matisk selektion). Fra et sådant område har afkommet er
faringsmæssigt en vis slagkraft, hvis den nye vokseplads 
ikke i udpræget grad betegner et klimatisk grænseområde 
for ·arten. Da mange usunde, chermesangrebne Nordmanns
granbevoksninger i Danmark tydeligt viser, hvor nær vi be
finder os ved en dyrkningsgrænse for arten, er denne frem
gangsmåde dog næppe forsvarlig som basis for en større frø
import til Danmark. 

Til dette formål var vi derfor på forhånd indstillet på 
(ganske som for ædelgrans vedkommende) at opsøge træ
artens nedre tørkegrænser i et rimeligt temperaturplan (m. 
h.t. vækstperiodens længde og temperaturforhold) for derpå 
indenfor disse i klimatisk henseende snævre rammer at op
søge de bedste moderbevoksninger (m.h.t. træernes form, 
vækstenergi, nålefylde m.v.). 

Det er sandsynligt , at dette materiale vil repræsentere ret 
tidligtbrydende Nordmannsgrantyper, som i dyrkningskrav 
nærmer sig ædelgranernes, men samtidig er der grund til at 
tro, at dette materiale vil give relativt sunde bevoksninger de 
fleste steder i Danmark. 

Til forsøg var hensigten at hjemtage mindre frøprøver 
dels fra større højder i disse egne, dels fra gode bevoks
ninger i passende temperaturplan under andre (bl.a. opti
male) kår for arten. 

Orienteri ng ved rørende Nord mannsgranom rådernes 
geografiske og klimatiske beliggenhed 

Nordmannsgran er ligesom den almindelige ædelgran et 
bjergtræ, idet dens almindelige udbredelse ligger i bjergom
råderne omkring den østlige del af Sortehavet, hvor den i 
ca. 1000-2000 m's højde forekommer i spredte skove tildels 
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Fig. 2. Kortskitse over Kaukasusområdet (og Transkau
kasien) mellem Sortehavet og Tbilisi. De sUplede linier 
angiver Georgiens grænser (mod syd mod Tyrkiet og 
mod nordvest mod Krasnodarområdet). De punkterede 
linier ang.iver rejseruten, medens indsamlingsstederne 

for det modtagne frø er markeret ved x. 

i blanding med Fagus orientalis, Picea orientalis m.fl. og 
ganske på samme måde som ædelgran i Europa synes at få 
sin bedste udvikling på nedbørsrige lokaliteter med relativ 
høj luftfugtighed. Mod øst synes dens udbredelse ingen ste
der at nå ind lil længdegraden igennem Tiflis. (jfr. Nalural 
Regions of U.S.S.R., L. S. Berg, 1950) 

Det nordligste udbredelsesområde i Krasnodar er knyttet 
til den vestlige del af Kaukasusbjergkædens nordside, hvor 
Nordmannsgran i blanding med Picea orientalis dominerer i 
1400-1900 m's højde, medens PiflUS silvestris hamata i dette 
område findes på sydhælderne; Nordmannsgranen forekom
mer dog spredt ned til ca. 800 m's højde i løvtræbæltet domi
neret af bøg og eg. Nedbøren her er størst omkring den kau
kasiske nationalpark (ca. 1500 mm årlig); øst for floden 
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Teberda, omkring 42 ° øst, skal nedbøren aftage kendeligt og 
Nordmannsgranforekomsten ret hurtigt forsvinde. Mod nord 
standser Nordmannsgranforekomsten ved skovsteppelandet, 
som strækker sig forbi Maikop østpå til Kislowdsk i 800-450 
m's højde ; nedbøren er her under 800 mm årlig (maksimum 
i juni), januartemp. -7-2° til -7-5°, julitemp. 18° til 22°. Af 
træarter finder man her eg, avnbøg, småbladet elm, ær, ask, 
pære, æble, Cratægus monogyna m.fl. Kun længst mod vest 
kan Nordmannsgranerne få kontakt med forekomsterne på 
sydsiden af hovedbjergkæden, hvis store højder (Mt. Elbrus 
5.629 m) iøvrigt skiller forekomsten i Krasnodar fra områ
derne i Georgien. Forekomsterne på sydsiden af bjergkæden 
og de lavere bjerge ind i Transkaukasien møder mod vest 
det varme, fugtige transkaukasiske kystklimaområde langs 
Sortehavet, hvor nedbøren altid er rigelig, 1000-2500 mm no
genlunde jævnt fordelt over året, dog mindst i maj måned; 
Gagri har angusttemp. 24° og januartemp. r (frost kan dog 
forekomme enkelte dage), medens efteråret er påfaldende 
varmt og fugtigt. Nordmannsgranerne forekommer her i det 
væsentlige i 1200-1900 m's højde, hvor de ofte når meget 
store dimensioner med højder op til 55-60 m i blanding med 
Fagus orientalis, Picea orientalis, ær, avnbøg m.fl. I ca . 1800 
m's højde når man op i den subalpine zone, som fortsætter 
til 2200-2300 m's højde. Æren er her afløst af den mere 
buskformede Acer trautvetteri, med stærkt rødfarvet løv om 
efteråret, Fagus orientalis bliver dværgagtig, medens birken 
bliver meget udbredt. Nedenfor 1200 m-grænsen findes løv
træbæltet, hvor Fagus orientalis oftest er dominerende ned 
til ca. 1000 m o.h., hvor den afløses af et ege- og avnbøgbælte 
ned til ca. 600 m, og langs floddalene mod vest af meget arts
rige bevoksninger som genfindes i det vesttranskaukasiske 
lavland. Dette strækker sig fra Sortehavskysten - mellem 
Sukhumi og Batum - bledt kileformet ind i landet på begge 
sider af Rionflodens nedre løb og får sin østligste afgræns
ning helt inde ved Kutais. 

Til dette subtropiske lavlandsområde blev mange euro-



I tidens moderne skovdrift er 
en kædes a v sa vigtigt et værk
tøj, at der er god grwld til at 
s~ sig godt for, når man køber. 

Her er de fortrin, der 

SOLO har det! kraftigste Hlolor 
Solos 125 cem motor udvikler 5.5 HK ved kun 
).000 emdr/min. 

SOLO-molOren slides Hlif/dst 
Solo er den sav, der har lavest stempelhJstighed 
ved fuld ydelse. 

SOLO kommer 1eilere til 
Flad formgivning pt! den ene side giver ideelle ar
bcjdsvi lkk 

SOLO Jorltilldrer tabt arbejdstid 
Under serviceeftersyn låner De gratis en anden So lo
sav hos forhandleren. 

SOLO-kæden er sikret 
Centrifugalkoblingen forhindrer kædesprængl1 ing. 

SO LO har 12 rndrs. kaskofofsikring 

SOLO har forhandlere og serv ice overall 
Et net af forhandlere sikrer Dem omg. demoll
stration og førstek lasses service. 

6? Vægt (17") brttlto 11 ,4 kg. 
:ll:} PerJat balance 
:ll:} Mindste støjfaktor 
:ll:} Hurtig start 
:ll:} Direkte dreven sat' 
:ll:} Billige reservedele 

P R I S N E D SÆ TT E L S E 
Solo-salget på eksportmarkedet er gået 
op - priserne er gået ned til 

17" . 
21 ". 
25". 

1.850 kr. 
1.925 kr. 
2.000 kr. 

r;,~p:-(se:::s ::';;ie:;a ~in~ 

I 
De bedes sende mig specialbrochure for 
SOLO-kædesav. I 

I Navn: 

Adresse: I 

L ____ J 

Nærmeste forhandler opgives ved henvendelse til hovedforhandler: 

~sDiesella KOLDING 

44 



Forstplanteskolen, Faabo.·;;-
I PIBD'-koleo staBr under HerkomstkontroHen _ed Skovfrø og .planter I 

Alle Slags Skovplanter tilbydes i prima Varer 

Forlang Prisliste 

Indehaver: J. H. 1)on Tol Telefon Faaborg 195 

SIDEN 1896 

HJORTSØSPLANTESKOLE 
SVEB0LLE 
Telf. Viskinge 20 * 

Planteskolen er tilsluttet Herkomstkontrollen 

med Skovfrø og -planter. 

På grund af omlægning af postruterne er vor postadresse 

ændret fra ,.juli '960 til: 

P. KRUSES PLANTESKOLE 

HESTEKÆRGAARD. AARHUS. TELEFON TILST 7 KALDENR. 90411 

Areal IOO Tønder Land Skovplanter af alle Arter 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
TIj. Vejleby 2I pr. Ryde Station 



437 

pæiske træarter trængt tilbage under istiden, hvilket i nogen 
grad forklarer den sjældne artrigdom i og omkring dette 
område. Langs den sandede kyst mod Sortehavet finder man 
bl.a. Aleppofyrren med en rig undervækst af Havtorn, Rubus 
dicolor, Clematis m.fl.; på frisk bund i ftoddale vokser AImIs 
barbata m.v. og her skal Pterocarya fraxinifolia nå en smuk 
udvikling. I området finder man bl.a. Zelkowa carpinifolia, 
Carpinus betulus og Carpinus orientalis, et par egearter, Cas
tanea sativa og meget hyppig valnød i nærheden af nuvæ
rende og tidligere bopladser. Dels i lysninger dels som spredt 
lIndervækst finder man hassel, kristtjørn, buksbom, Clema
tis, Cratægus oxyacanta, Azalia pontica m.fl. Den brede 
sænkning fra Sortehavet fortsætter stort set ubrudt helt 
igennem Georgien i øst - sydøstlig retning til det Kaspiske 
hav, men terrænet stiger kendeligt øst for Kutais, hvor lave 
bjergudløb fra hovedbjergkæden skyder sig frem mod syd og 
ca. 60 km øst for KlItais danner vandskel mellem de floder, 
som forener sig med Rionfloden mod Sortehavet og de floder, 
som nordfra løber til Kura for derpå at føres østpå til det 
Kaspiske hav. øst for K utais bliver klimaet mere tørt, det 
transkaukasiske skovsteppeområde begynder bag vandskel
let og fortsætter forbi Gori - Tbilisi og videre mod øst. Som
mertemperaiuren er her fortsat høj, medens vintertempera
turen er blevet lavere (Tbilisi: juli 24,5°, januar 0,2° ); ned
børen (med max. i maj og min . i januar) ligger her mellem 
4-50 og 800 mm (Tbilisi: 496 mm). 

Nordmannsgranerne på sydsiden af hovedbjergkæden kan 
forekomme østpå til ca. 44lj2 ° østlig længde, der findes så
ledes Nordmannsgran omkring det øvre løb af Lyakva, som 
er en biflod til Kura. Nordmannsgranen må øst for Kutais 
søges i høj delagene fra ca. 1000-2000 m o.h. (undtagelsesvis 
som ved Ambrolauri når den nedre grænse ned til 850-900 m 
o.h.) dels inde ved selve hovedbjergkæden dels fremskudt på 
bjergildløbene mod syd og her, hvor løvskovene antager en 
kraiagtig karakter ud mod skovstepperne, må man formode, 
at træarten har tilpasset sig et mere tørt og barsk klima end 

44 * 
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forekomsterne længere mod vest, som er under mere direkte 
indflydelse af den milde, fugtige luft fra Sortehavet. 

I bjergene syd for den store sænknings vestlige del, syd for 
det subtropiske lavlandsbælte og den vestlige del af skov
stepperne, finder man Nordmannsgranens sydlige udbredel
sesområder dels i bjerglandet ud mod Sortehavet, dels i om
rådet bag vandskellet omkring det øvre løb af Kurafloden og 
dennes mange tilløb. 

En del af disse forekomster findes på tyrkisk område, hvor 
Abies Nordmanniana og Picea orientalis tildels i blanding 
med Fagus orientalis opnår en meget smuk udvikling i kyst
bjergene, bl.a. ved Artvin, hvor klimaet er meget mildt, og 
hvor den årlige nedbør kan overstige 3000 mm (jer. Sten 
Karlberg : Forest and Forestry in Turkey, 1959). Den vest
ligste forekomst af Nordmannsgran (og af Picea orientalis) 
findes i nærheden af Giresum (mellem 38 ° og 39° østlig 
længde), medens Fagus orientalis i smuk udvikling fortsæt
ter videre vestpå, hvor den vest for 35° østlig længde tildels 
danner bJandingsskov med Abies bornmtilleriana, der som art 
står Nordmannsgranen meget nær. Også bag vandskellet 
mod øst findes Nordmannsgranen på den tyrkiske side af 
grænsen i området omkring Kuraflodens øverste løb. Nedbør 
og luftfugtighed er her aftaget stærkt, idet bjergene lukker 
den milde, fugtige indvirkning fra Sortehavet ude, medens 
man, gansl,e som på den russiske side af grænsen, møder et 
mere kontinentalt klima med vintertemperaturer, som i 
Nordmannsgranens vokseområde 0000-2000 m o.h.) gen
nemgående synes at være lidt lavere end i Danmark. 

Valg af indsamlingsområder og -lokaliteter 

På baggrund af denne orientering om træartens naturlige 
forekomster synes det at fremgå, at de områder man fra 
dansk side i første række skal koncentrere opmærksomhe
den om med henblik på import af Nordmannsgranmateriale 
kan sammenfattes i følgende: 
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1. Kl1raflodens øvre opland (såvel.på tyrkisk som på rus
sisk side af grænsen). 

2. De østlige transkal1kasiske bjergudløb fra hoved kæden 
(ud mod skovstepperne mod syd og øst). 

3. Krasnodarområdet (nordlige forland til hovedkæden) 
dels mod nordøst (forudsat at træarten ikke her er af 
ringe teknisk værdi) dels også mod nordvest, hvor den 
skiftende indflydelse fra Sortehavet mod sydvest og de 
russiske skovstepper mod nordøst kan give mulighed for 
en klimatisk selektion, som måske er af interesse for 
Danmark. 

I alle disse områder bør indsamlingen fortages ved træar
tens nedre grænse (varierende fra 900 m til 1200 m o.h.) på 
steder, hvor det umiddelbart fremgår, at træarten har nået 
en klimatisk tørkegrænse, dog forudsat at træartens tekni
ske egenskaber (vækstenergi , form og nålefylde ) her er no
genlunde god. For at være helt sikker på, at man ikke finder 
en varmepræget type, som kræver større eller længere som
mervarme end vi kan byde træarten i Danmark, bør man 
tillige sikre sig, at indsamlingsstederne står i umiddelbar 
forbindelse med et bagland, hvor Nordmannsgranforekom
sterne fortsætter op til højdelag, hvor klimaforholdene er 
mere barske end i Danmark. 

Den ovenfor skitserede fremgangsmåde er paralleltløbende 
med den fremgangsmåde, som blev anvendt for at skaffe vel
egnet ædelgran frø til Danmark (fra Rumænien og Polen), 
idet man dog, jfr. Nordmannsgranens større evne til at dan
ne morfologiske og klimatiske racer, i højere grad end for 
ædelgrans vedkommende må sikre sig vedrørende racens 
hårdførhed, vækstenergi m .m. 

På grundlag af klimatallene fra de østlige udbredelses
områder for Nordmannsgran - områderne hvor træarien 
under relativt barske klimaforhold nærmer sig tørkegræn
serne - er der grund til at antage, at vækstperioden i 1000-
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1200 m's højde ikke vil være længere end i Danmark , samt at 
udspringet foregår relativt tidligt i disse områder, idet efter
sommeren bliver tør, således at skudstrækningen, indenfor 
hvilken den kutikulære (ufrivillige) fordampning får græn
sevirkning for træartens udviklingsmuligheder, må være 
afsluttet senest i begyndelsen af juli måned. Man må vente, 
at denne egenskab bevares, også når træarten flyttes til Dan
mark, idet temperaturgangen forår og forsommer ligger no
genlunde på linie med Danmarks; der er dog grund til at tro, 
at materiale hentet fra de nedre grænser vil vise en tendens 
til at have et lidt senere udspring end normalt for området 
(jfr. rødgran og ædelgran), således at udspringet af Nord
mannsgran herfra i hvert fald ikke bliver ekstremt tidligt i 
Danmark - men formentlig normalt vil falde i sidste halvdel 
af maj måned. Hvorvidt dette også vil være tilfældet for 
materiale hentet fra det nordvestlige Krasnodarområde, hvor 
sortehavspåvirkningen af klimaet er stærkere, kan måske 
være tvivlsomt. Til området omkring Kura's øvre løb knyt
ter sig den særlige interesse, at den finske botaniker Nord~ 
mann, til den botaniske have i Odessa, i 1838 herfra hjem
førte det første Nordmannsgranfrø til Europa, og at man ved, 
at afkommet herfra har givet bevoksninger af god sundhed 
og kvalitet i Europa. Såvel fra de østlige transk::J.ukasiske 
bjergudløb (bl.a. fra Ambrolauri) som fra Krasnodarområ
det er der leveret et Nordmannsgranmateriale, som hidtil 
har haft en god udvikling i Danmark. 

Med rimelig sikkerhed tør man herefter regne med, at 
gode bevoksninger nær tørkegrænserne (i lav bjerghøjde) i 
de nævnte østlige udbredelsesområder for Nordmannsgran 
vil give et afkom, som i Danmark vil vise et relativt tidligt 
udspring, god sundhed (med skovdyrkningskrav som nær
mer s'ig ædelgranens) og en rimelig tilvækst. Det hjemtagne 
frø til Dansk Skovforening stammer fra nøje stedfæstede 
moderbevoksninger ved Akaldaba og Ambrulauri repræsen
terende denne nordmannsgrantype henholdsvis fra Kuraflo
dens øvre opland og de østlige transkaukasiske bjergudløh. 
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Derimod blev det som nævnt ikke tilladt os at berejse Kras
nodarom rådet. 

Vort Nordmannsgranmateriale fra Danmark viser som 
omtalt, at der også må findes sentbrydende Nordmannsgran
typer, som kan have værdi for dansk skovbrug i hvert fald 
i egne, hvor eftersommeren er lang. Disse typer må antagelig 
findes i de milde, meget fugtige og efterårsvarme vestlige 
udbredelsesområder ud mod Sortehavet, hvor de dog næppe 
bør søges ved træartens nedre grænser (jfr. de sentbrydende 
Nordmannsgraners vintersvækkelse i Danmark). Med vor 
nuværende viden vil det være temmelig farligt at udvælge 
frøbevoksninger inden for dette område til almindelig leve
ring af frø til Danmark, hvorimod der også fra dette område 
blev udtaget prøvemateriale til dyrkning i Danmark under 
Forsøgsvæsenets kontrol. 

Nærmere oplysninger om de valgte provenienser 

Som nævnt stammer begge de hjemtagne frøpartier til 
Dansk Skovforening fra Nordmannsgranens grænseområder 
ud mod de tørre skovsteppeområder, hvor træartens videre 
udbredelse hæmmes af en relativ hård fordampning. Til 
nærmere oplysning vedrørende de valgte provenienser kan 
jeg anføre følgende: 

1) Akaldaba distrikt ligger på begge sider af den lille flod 
Nekdsvura, som ved Akaldaba, ca. 15 km NØ for byen Bor
chomi, øst fra udløber i Kurafloden. 

Frøet er høstet i 1100-1200 m o.h. i den nedre kant af en 
ældre Nordmannsgranforekomst på sydhælden ned mod da
len Ruskaja Poljana (Russerdalen) (fig. 3 og 4) . Skrånin
gerne på begge sider af dalen hæver sig nogenlunde jævnt 
indtil ca. 2000 m o.h. og Abies Nordmanniana når omtrent 
op til den øvre kant, hvor træerne bliver spredte og for
krøblede. 

Vintertemperaturen vil her i 1100-1200 m højde normalt 
være et par grader lavere end i Danmark, medens eftersom-
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meren (aug.-sept.) normalt vil være et par grader varmere 
end hos os. I betragtning af, at Nordmannsgranen er den do
minerende træart op ad skråningen indtil ca . 1900 m o.h., vil 

Fig. 3. Borchomi skovbrug, Nedsvinskij skovdislr. ved 
Akaldaha. nuskaja Poljana (Russerdalen) - 1000-1200 

m o.h. - set fra vest. 
Fol. sept. 19fiO 

proveniensen næppe vise sig at være for varmekrævende (jfr. 
forholdene for alm. ædelgran i Danmark. Nedbøren er ved 
Borchomi (813 m o.h.) normalt 587 mm årlig, i 1100-1200 m 
o.h. antagelig ca . 700 mm med maksimum i maj-juni, men i 
øvrig nogenlunde jævnt fordelt året igennem. 

Bevoksningerne virker absolut sunde, træerne er gennem
gående velformede, benålingen ret tæt, nålene (i fuldt dags
lys) temmelig stive, rette og stumpe, meget mørkegrønne på 
oversiden, stærkt blå på undersiden. Væksten synes at være 
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noget behersket, men ret konstant; træhøjden sædvanligvis 
ikke over 25 m . Distriktet er under god forstlig kontrol. 
Abies Nordmanniana optræder i de fleste bevoksninger i 

Fig. 4. Borcho mi skovbrug, Ne·d svin skij di str ., Akaldaba. 

Ruskaj a Polj a na (ø s tlige del ) , ca. 1200 m . o.h . 20-25 m 

høj e Nordmann sgraner se t fra syd ved træarten s n edre 
græ n se, hvor frøind samling til Dan sk Skovforening er 

f or et aget i novbr. 1960. 
Pol. s epL 1960 

blanding med jæ vnbyrdig Picea orientalis og mere eller min
dre undertrykte løvtræer (Fagus orientalis, avnbøg m.fl.). 

Helhedsindtryk: En stæ rkt specialiseret (tørkeresistent), 
hårdfør og god Abies Nordmannianatype, sandsynligvis ret 
tidligt brydende, næppe sæ rlig hurtig voksende, men veleg
net til brug i Danmark. 

2) Ambrolauri. (Oni). 
Lokaliteten ligger ca. 30 km vsv. for byen Oni (i området 

NØ. for Kutais ) i teITainet syd for Rionflodens øvre løb. 
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Skoven dækker en jævnt skrånende nordhælde ned mod 
en bred 0st-Vestgående sænkning, som ligger i 800-900 m o. 
h . Nord for sænkningen er terrainet skovblottet, steppeag-

Fig. 5. Ambrolauri skovbrug, Schivanskoje distr. Den 
øst-vest gående lavning i 800-900 m o.h. set fra vest. Ti'! 
højre ses den nederste del af nordskråningen, hvor ind
samling af Nordmannsgranfrø til Dansk Skovforening er 

foretaget novbr. 1960. 
Fot . sept. 1960 

tigt med spredte rester af løvtræ, det hæver sig her i jævne, 
lange bakker på hvis solsvedne sydskråninger kalken flere 
steder lyser igennem en sparsom græsvegetation (fig. ;»). 

Frøet er høstet i 900-1100 m o.h. i en ca. 150 ha stor mel
lemaldrende, ren Abies Nordrnanniana bevoksning, som er 
fremkommet ved selvsåning efter en skovbrand i år 1900. Be
voksningen er noget uensaldrende, men temmelig regelmæs
sig, indeholdende mange smukke, velformede træer, selvom 
man hist og her kan finde spredte grovgrenede krukker. Di-
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striktet er velpasset, tyndingsgraden er ret svag. Jordbunden 
er leret, men grundfjeldet ligger meget tæt op til overfladen, 
således at rodrummet varierer fra ca. 20 cm til ca. 80 cm's 

Fig. 6. Ambrolauri skovbrug, Schivanskoje dis tr. Bevoks
ning af ældre Abies Nordmanniana lidt øst for frøind
samlingsbevoksningerne. Gennemsnitshøjder 22-25 m, en-

kelte træer på 30 m længde. 
Fot. sept. 1960 

dybde og får stor indflydelse på boniteten fra sted til sted. 
Bevoksningens gennemsnitshøjde er ca. 15 m. Østligere på 
samme nordhælde findes ældre Abies Nordrnanniana under 
foryngelse, nogle af træerne ved bevoksningens nedre grænse 
er her stærkt behængt med mistelten og noget sygelige, me
dens bevoksning og foryngelse iøvrigt gjorde et meget sundt 
og tiltalende indtryk (gennemsnitshøjde 22-25 m med træer 
op til 30 m højde), på et stød med 65 cm diameter taltes 100 
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årringe; også her findes der kun et tyndt lag ler over grund
fjeldet. (Fig. 6) . 

Abies Nordmanniana fortsætter op ad nord.:hælden til ca. 
1900 m o.h. Stedet markerer utvivlsomt en tørkegrænse for 
Abies Nordmanniana (som udelukkende er henvist til det 
nordhældende terrain), klimaet er ved den nedre grænse sik
kert lidt varmere end ved Akaldaba i 1100-1200 m højde, 
jfr. den stærke forekomst af mistelten ved den nedre grænse 
i Ambrolauri; men Nordmannsgranerne fortsætter som 
nævnt ubrudt op til ca. 1900 m o.h. 

Nordmannsgrantypen minder for øvrigt stærkt om typen 
ved Akaldaba, væksten, under gode jordbundsforhold, er må
ske lidt stærkere og den gennemsnitlige nålelængde muligvis 
lidt længere. 

Helhedsindtryk: En stærk specialiseret (tørkeresistent), 
god og jævntvoksende Abies Nordmannianatype, sandsynlig
vis ret tidligt brydende, velegnet til dyrkning i Danmark. 

Til levering af frøprøver- til Forsøgsvæsenet er endvidere 
udvalgt følgende moderbevoksninger : A kaldaba distrikt: øv
re kant af Nordmannsgranforekomsten på sydhæ1den ned 
mod Russerdalen 1800-2000 m o.h. 

En ret isoleret forekomst af Nordmannsgran i meget lav 
bjerghøjde, ca. 900 m o.h. Bevoksningen er stærkt blandet 
med Picea orientalis og dækker ca. 2 ha på østskråning ned 
mod Nedsvura kun lY:l-2 km op ad floden regnet fra for
søgsstationen Akaldaba. Bevoksningen er skilt fra floden 
ved et smalt stykke agerjord og fortsætter mod syd i skov 
domineret af Picea orientalis med spredt løvtræindblanding. 
Nordmannsgranbevoksningen (iblandet Picea orientalis og 
en meget spredt forekomst af avnbøg, Quercus iberica, Tilia 
caucasea, elm og enkelte undertrykte Fagus orientalis er 
svagt lysstillet, med smukke, dybe, regelmæssige kroner med 
god nålefylde og står over en stærk opvækst af 1-10 årige 
sel vsåede Nordmannsgraner . 

lOni distriktet er foruden Ambrolauriforekomsten til for
søg udtaget to frøprøver i nærheden af Gebi (meget nær 
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Rionflodens udspring ved foden af hovedbjergkæden ). Den 
ene frøbevoksning ved Lesjora, 1200 m o.h., i floddalen på 
flad, alluvial bund, dækker ca. 50 ha mellem Rion og dens 

, '. 

Fig. 7. Oni skovbrug, Gibi di s lr" Sakavre skråningen. 

Nordmannsgran og Picea orientalis i blanding ca. 1500 
ro o,h . (omll'. 100 m under indsamlingsstede t for frø

prøve til for søgsvæsenet) . Bem ærk Nordmannsgranernes 
regelmæssige og slanke opbygning. 

Fol. sepl. 1960 

første større tilløb. Bevoksningen, som er lysstillet over en 
meget vellykket selvforyngelse af Abies Nordmanniana, er 
iblandet Fagus orientalis og Picea orientalis, Nordmanns
granerne viser en udmærket vækst og en usædvanlig smuk, 
slank form . Kronerne e r dybe, med korte, vandrette eller 
svagt nedadbøjede grene. Distriktsbestyreren oplyste, at en 
ret langvarig beskyttelse af opvæksten mod forårsnattefrost 
ved overholdelse af overstandere var nødvendig på denne lo
kalitet. 
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Den anden frøbevoksning i umiddelbar nærhed af denne 
lokalitet blev udtaget 1600 m o.h. ved Sakavre ridge på øst
skrånende terrain. Den samme smukke Nordmannsgrantype 

Fig. 8. Gagri skovbrug, Avadkhara (nær Ritzasøen). 200-
300 årige Nordmannsgraner i blanding med Fagus orien
talis m.v. Det slanke træ i midten af billedet er ca. 50 m 

højt. 
Fol. okl. 1960 

som ved Lesjora genfindes op ad denne bjergskråning 
blanding med Picea orientalis og spredte Fagus orientalis, 
endvidere kunne man i 1600 m o.h. spore en let indblanding 
af birk og bævreasp. (Fig. 7). 

Fra det vestlige udbredelsesområde ud mod Sortehavet, 
hvor Nordmannsgranforekomsterne findes i bjerglandet øst 
for det subtropiske kystområde i 1200-1900 m's højde og her 
opnår en ypperlig udvikling, med højder på indtil 55 m og 
diametre på 2 m og der over, blev der til Forsøgsvæsenet ud-
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taget en frøprøve ca. 1400 m o.h. ved A vadkhara umiddelbart 
SV for Ritza søen. Frøbevoksningen består af 40-50 årig 
Nordmannsgran i blanding med Fagus orientalis og Picea 

Fig. 9. Udsigt over Ritzasøen som omgives af skovklæd
te bjergskråninger med blandingsskov domineret af mæg

tige Nordmannsgraner, som sammen med Fagus orienla
lis, Picea orientalis m .fl. opefter afløses af mere åbne, 

kralagtige bevoksninger af birk, Acer trautvetleri m.v. 
I baggrunden til højre ses bjergskråninger som ligger 
ov.er lrægræn seR -i hovedbjergkæden, ··som mod nord dan-

ner grænsen mellem Georgien og Krasnodarområdet. 
Fot. ol;t. 1960 

orientalis. Nordmannsgranerne er af en retvokset, slank type 
med jævnt god tilvækst. Arealet omgives på alle sider af skov 
domineret af over 200 år gamle Nordmannsgraner med høj
der fra 35 til 55 m og diametre på indtil 2 m (fig. 8). Områ
det er delvis naturfredet, idet kun døde og sygelige gamle 
træer bliver fjernet, medens distriktet iøvrigt passes med 
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normal tynding. Klimaet er som tidligere nævnt meget mildt 
og fugtigt i bjergene ud mod Sortehavet og bl.a. karakterise
ret ved et varmt og fugtigt efterår; men den pågældende lo
kalitet ligger ret langt inde i landet (næsten inde ved græn
sen til Krasnodar) og på østsiden af det første høje bjerg
land mellem Sortehavet og hovedbjergkæden ; både nedbør 
og luftfugtighed synes her at være aftaget betydeligt, når 
man fra Sortehavet gennem dalen langs Bsybfloden er nået 
ind til Ritza søen (fig. 9) og her er kommet ad vejen langs 
søens SV-side om bag de ret høje bjerge mod vest og syd. 
Den årlige nedbør blev ved lokaliteten anslået til ca. 1000 
mm og løvtræerne var her, 1400 m o.h., kendelig affarvede 
l. oktober. Det vil yære vanskeligt at udtale sig med sikker
hed om denne proveniens værdi med henblik på danske 
klimaforhold, men det er ikke udelukket, at afkom herfra vil 
have et moderat sent udspring i Danmark og gode udvik
lingsbetingelser i egne med lang eftersommer. 

I Krasnodarområdet fik vi som nævnt ikke tilladelse til at 
komme, men det blev stillet os i udsigt, at vi derfra til forsøg 
skulle modtage 2 prøver, hvoraf den ene skulle være fra om
rådet bag vandskellet, nord for Krasnaya Poljana. Det blev 
dog fra .georgisk side hævdet, at Nordmannsgranerne i en 
del af Krasnodarområdet kun opnår en ringe udvikling. 

De leverede {røpart ier: 

Som nævnt var Nordmannianafrøet endnu ikke modent, 
da vi foretog rejsen i Georgien, hvorfor såvel indsamlingen 
som fremsendelsen af frøet helt måtte overlades til de geor
giske og russiske myndigheder. Idet både frøkontrol og frø
handel er centraliseret og henlagt under landbrugsministe
riet, blev de indhøstede frøpartier først indsendt til Moskva 
for senere at blive videresendt til Danmark. Denne sidste for
sendelse foregik med skib via Bremen og nåede først frem i 
april måned. Absolut fyldestgørende attester vedrørende 
frøets oprindelse, spireevne, renhed og 1000-kornsvægt nåe-



451 

de først senere frem og blev indsendt til oversættelse, resul
tatet herfra forelå først i juli måned. 

Af oversættelsen fremgår det, at man ved indsamlingen af 
de 2 frøpartier til Dansk Skovforening, henholdsvis ved A
kaldaba (Borchomi) og ved Ambrolauri, ganske nøje har 
rettet sig efter vore ønsker. Helt så godt er det ikke gået med 
fremskaffelsen af frøprøver (3. ca. 5 kg) til forsøg. Fra de 
østlige områder mangler således både prøven fra 1800-2000 
m og fra den isolerede bevoksning 900 m o.h. ved Akaldaba, 
samt prøven fra 1200 m o.h., Lesjora ved Gebi. Derimod er 
frøprøven fra Sakavre, 1600 m o.h., ved Gebi leveret. Frø
prøven, som er modtaget ved det vestlige udbredelsesområde 
(skovdistriktet ved Gagra), stammer desværre ikke fra den 
udtagne bevoksning ved Avadkhara, 1400 m o.h. Indsam
lingsstedet er angivet som: Cherkessko-Poljanskoje og Ri
sinkoje distrikt, 1000-1200 m o.h., sydvesthælde. Utvivlsomt 
repræsenterer dette frø de meget store og smukke Nord
mannsgraner i dette område, det vil sandsynligvis give et ret 
sent brydende afkom, som muligvis vil vise sig at være for 
varmekrævende og herigennem følsomt overfor efterårs- og 
vinterfrost i Danmark. Fra Krasnodar området, som vi ikke 
fik tilladelse til at berejse, er der modtaget 2 prøver udtaget 
i nøje overensstemmelse med vore ønsker, idet det ene frø
parti (fra Krasnaja Poljana distrikt, 1200 m o.h. på syd hæl
de) stammer fra området mellem Sortehavet og vandskellet 
nord for Krasnaja Poljana, medens det andet parti (fra Gu
seriple distrikt, 700 m o.h. på sydøsthælde) stammer fra ter
rainet nord for vandskellet i det område som mod nord går 
over i skovsteppen omkring Majkop. (Indsamlingsstedernes 
omtrentlige beliggenhed er markeret på kortskitsen side 435). 
Medens de leverede frøpartier til Dansk Skov forening efter 
vort skøn repræsenterede et materiale, som er velegnet til 
brug i Danmark, er det leverede forsøgsmateriale for man
gelfuldt til at kunne give nogenlunde fyldestgørende oplys
ninger, bl.a. vedrørende de senere brydende Nordmanns
grantypers udviklingsmuligheder i Danmark. Dette skyldes 
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dog også, at vi inden' for den begrænsede tid, der stod til vor 
rådighed og inden for det begrænsede område, vi kunne be

rejse, navnlig måtte koncentrere anstrengelserne om at sik
re frøleverancen fra de steder, som på forhånd måtte anses 
for velegnede til levering af frø med henblik på danske kli
maforhold. 

Som omtalt blev vi modtaget med en ganske overvældende 
gæstfrihed overalt inden for det georgiske skovbrug. Sam
tidig fik vi lejlighed til at iagttage den dynamiske energi, 
hvormed de øde områder i omegnen af Tbilisi søges forvand
lede til skov, til at se gode foryngeiser og god skovbehand
ling på distrikterne under Borchomi og Oni skovbrug og til 
at se den nænsomhed hvormed udnyttelsen af de impone
rende gamle Nordmannsgraner under Gagri skovbrug fore
går. Med fuld oprigtighed kunne vi derfor, da vi aflagde rap
port om vor rejse i landbrugsministeriet i Moskva, udtrykke 
taknemmelighed over alt, hvad vi havde fået lejlighed til at 
opleve og udtrykke vor anerkendelse af det georgiske skov
brug; tilbage blev kun skuffelsen over, at det ikke var blevet 
os tilladt at fortsætte rejsen ind til de for dansk skovbrug 
interessante områder i Krasnodarområdet. 

DISKUSSION 
ved mødet den 2. juni 1961 i Viborg 

Skovrider PAUL V. E. GØTZSCHE: Det er kedeligt, at de sent ud
springende Nordmannsgran ikke blivel' anvendt mere - der el' 
her sket en kursændring. Man har på Langesø meget smukke be
voksninger, stammende 'fra det tidligere indførte Nordmanns
granfrø. 

Jeg havde håbet, at det frø, der nu kommer fra Kaukasus, ville 
blive til træer, ,der ikke fik lus. 

Det Kaukasusfrø vi har, hvor kommer det fra? 
Godsejer ERIK TILLlSCH : Frøet er kommet fra Ambrulauri og 

Krasnodar. Et frøparti, skaffet fra Krasnodar for nogle år siden, 
gav frøbedsplanter, der synes at være relativt langnålede. 

Skovrider E. C. L. LØFTING: Det kan være fristende at anvende 
de sentbrydende Nordmannsgran. Mine undersøgelser over for-
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ROBUST - 0KONOMISK
EFFEKTIV 

BUNGARTZ 
OVER HELE LANDET 

Service og reservedele over hele Danmark 
Forlang brochurer og dClTUJnstration 

BUNGARTI T 5 
13 hk. Diesel 

Uforlignelig special
traktor til skovbrug. 

Skovfræsergo el. 70cm 
Plantebor - Kultiva
tor - Fingerklipper -
Vendeplov. 

UNIVERSAL TRAKTORER 
HOVEDVEJEN 21g . GLOSTRUP 

Aut. forhandler for Fyn og Jylland: 

SVEND CARLSEN 
Aasum pr. Seden, telf. Marslev 200 

BWlgartz forhandler: 

P. T. JOHNSONS TRAKTOR, 
Høsterkøb pr. Hørsholm, tlf. Hørsholm 1278 

TLF.: (Ol) g6 55 95 
Aut. forhand ler for Bornholm: 

THORGNY LARSEN, 
Dr. KabeLlsvej 28; Rønne, telf. RØI,ne 376 

Bungartz forhandler: 

RICHARD CHRISTENSEN, 
Nordmarksvej 58, Kastrup, telf. 5002 13 



Eg., Lærk og 
Douglas 

købes til specialbrug 

KARSHOLTE SAVVÆRK 
v/H. Bamer jespersen. Dianalund 

tlf. Dianalund 77 

MASKINER FOR SKOVBRUG 
OG PLANTESKOLER 

Asger M. Jensens Planteskole 
Holmsfrup St. . Tlf. Bellinge 94 . 194 

Bedsfe Indkøbssfed lor 

Planteskolearlikler 

Stort udvalg I Planter til Skov og Hegn 

Forlang Tilbud! 

Hako - Holder 
Fræsere, Traktorer 
m.m. 

Rygmotor. 
sprøjter og 
Pudderblæsere 

Telf. 'Central 652 
H. C. Andersens Boulevard 18 
København V 

Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri 

_" r!k~s~,Ia~ 
• egne Klængeanstalter 

.'""'- BØRKOP . . Telef. 48 og 112 

Speeitditel6r: 

Skovplanter 
og Skovfrø 

Prislisu sendes franko 1){lforlangeruJe 

V i er Købere til 

Asketræ 
i Kævler samt Snitgavn, ret og rundt. 
frit for Knaster og Overgroninger, 
Ikke under 16 cm. Top og i Læng
der 800 - 900 • 1200 og 1400 mim 
Betaling kontant. 

Trævarefabrikken »Skovhastrupc 
HVALSØ - Tel!. Hvalsø 33 
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holdet mellem tidligt- og sentbrydende Nordmannsgran, specielt 
i Gludsted plantage, viser imidlertid, at det er de tidligtbrydende 
typer, der klarer sig bedst, selvom de har fået »smæk« af en sen 
forårsfrost - de sentbrydende typer har vanskeligt ved at skud
modne inden efterårsfrosten begynder. Muligvis kan den afslutte 
tidligt nO'k på en varm lokalitet på Djursland. 

Jeg tror, at man af fr·øene fra de relativt gode bevoksninger 
fra tørkegrænsen vil få typer, der er hærdet mod hård fordamp
ning. Disse tidligt brydende Nordmannsgran må imidlertid have 
skærm for at undgå skader som følge af forårsfrost. 

Ved Ambrolauri fandtes misteltenen stærkt udbredt i de lavere 
højder; måske er det et udslag af, at der her er en smule mildere 
end hos os. 

Det leverede handelsfrø skulle være »galvaniseret« mod lus. 
At der var lus på Nordmannsgranen i den botaniske have i Tiflis, 
var noget af en triumf for videnskaben - Nordmannsgranen er 
her kommet for langt bort fra sit naturlige udbredelsesområde; 
man ved iøvrigt ikke, hvor fmet kommer 'fra. 

Skovrider Sv. F. BANG: Jeg havde ikke tænkt mig, at Nord
mannsgranen var særlig stærkt differentieret i tidligt- og sent
brydende typer. 

Skovrider LØFTING: Der kan være op til 5-6 ugers forskel i ud
spri ngsti dspunktet. 

Det må forøvrigt understreges, at de sentbrydende Normanns
gran ikke må anbringes på nordhældende terræn. Tidligtbry
dende typer har de bedste forhold på vest- og nordhælder - det
te kunne man konstatere i den varme sommer 1955. 

Skovrider BANG: En tidligtbrydende Nordmannsgran må være 
velegnet til Lolland. Ambrolauri-typen er ikke ekstremt sentbry
dende? 

Godsejer TILLlSCH: Ambrolauri-typen er relativt tidligtbry
dende - ikke meget senere end den almin delige ædelgran. 

Planteskolebestyrer r. NYHOLM: Var det rent forstlige syns
punkter, der lå til grund for rejsen til Kaukasus, eller var det 
med henblik på pyntegrønt? 

Godsejer TILLISCH: Formålet var i første række at finde en 
Nordmanns..gran, der var sund. 

Skovrider LØFTING: Indenfor de biologisk optimale områder 
kan man anlægge rent tekniske synspunkter i forbindelse med 
frøindsamlingen. Befinder man sig i et grænseområde for træ
arten, som her i landet, må man søge frøet i områder, hvor træ
arten er udsat for tilnærmelsesvis de samme klimatiske vanske
ligheder som hO's os. 
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Skovrider K. RAMSING: Hvordan så man ,på spørgsmålet om frø· 
indsamling fra enkelttræer? 

Skovrider LØFTING: Man tilbød fra russisk side, at vi kunne 
mærke de træer, vi ønskede frøet samlet fra - dette blev imid· 
lertid afslået, da man mente, at det i hvert fald for handels
frøets vedkommende var bedre at kunne henvise til en bestemt 
bevoksning. 

Skovrider V. JUEL CLEMMENSEN: Proveniensoplysningerne ved
rørende Nordmannsgran er i tiden før sidste krig meget mangel
fulde. Man sagde dengang, at bare det var fra Kaukasus var det 
godt; så gav det gode juletræer. Et frøparti fra den tid, sandsyn
ligvis fra Ambrolauri, har hos mig udviklet sig til en udmærket 
pyntegrøntsbevoksning. Der er blevet solgt mange juletræer 
herfra. Bevoksningen har ikke haft lus i nævneværdig grad. Vil 
det være tilrådeligt at tage frø fra denne bevoksning? 

Skovrider LØFTING: Hvis bevoksningen ligger i,soleret fra alm. 
ædelgran, således at krydsninger er udelukket, vil afkom her
fra sandsynligvis give et udmærket resultat. 

Skovrider BANG: Er frøpartierne fra Ambrolauri nøje bestemt? 
Skovrider LØFTING: Ja, frøindsamlingerne er godt organiserede 

og provenienserne omhyggeligt bestemt. Frøplukkerne er øve6e 
folk, meget anvendte og godt indarbejdede. Der foregår en hel 
del eksport af Nordmannsgranfrø fra Ambrolauri; der er bl.a. for 
nylig sendt omkring 3 tons til Frankrig. 

S'kovrider ,CHR.VINTER: Jeg har fået frø fra Kaukasus (Ambro
lauri?), som er blevet indsamlet i 800-900 m's højde; vil man 
være betænkelig ved at anvende frø fra denne højde? 

Skovrider CLEMMENSEN: Det importerede frømateriale skal 
være rent - ikke krydsninger. 

Skovrider LØFTING: Den nedre grænse for Nordmannsgran lig
ger på omkring 800 m, så frø herfra vil sandsynligvis være vel
egnet hos os. 

Jeg er mest sikker på import fra tørkegrænsen. Muligheden 
for lus kan ikke helt udelukkes, men typen har absolut slagkraft. 

Der er ingen muligheder for bastarder i de områder, hvor 
frøpartierne indsamles, 

Frø af A, bornmiilleriana er hjemtaget fra Tyrkiet igennem 
Sten KarJberg - meget af dette frø er godt, og det kan blive mor
somt at 'prøve dette sammen med Nordmannianafrøet. 

FO'l'stfuldmægtig K. BRANDT: Det er en skam, at man ikke har 
taget frø fra enkelttræer - vi har konstateret stor variation i af· 
kommet fra træ til træ. 

Skovrider LØFTING: A, Nordmannianamaterialet viste sig at 





Als KORINTH SAVVÆRK 
KORINTH - Telefon 9 & 159 

er Køber til alt i: 

Bøg 
Eg 
Ask 
Birk 
El 
Elm 
Ahorn 
Poppel 
Gran 

-Kævler og 

Snitgavn 

BRUG __ ENDRINPRÆPARAT 

ODENSE . Felsted . Brø rup . Sn ejbje rg . Hadsten 
*12 80 13 40638 395 42 213 

(09) (046) (0411) (0711) (06194111) 

Vore medarbejdere 
giver Dem alle oplysninger. 

MORTALIN 
HASLEV. Tlf. *1066 (03695) 

Randers . Nykøbing M . Støvring 
7474 215 203 
(0621) (0701) (0811861 1) . 

IMPRÆGNERINGSANSTALTEN »SILKEBORG« A/S 
Vore afdelinger 

Imprægneringsanstalten »SILKEBORG«, Silkeborg. tlf. 424 & 404 
»JYLLAND« imprægneringsanstalt og savværk, Nr. Snede. tlf. 58 
Vamdrup savværk, Vamdrup. tlf. 53 
Fredsted savværk, pr. Viuf. tlf. Fredsted 10 
Bevtoft ny savværk og imprægneringsanstalt, Bevtoft. tlf. 441 10 

køber kævler i eg og bøg samt nåletræ til master og savtræ 
HENVENDELSE TIL HOVEDKONTORET I SILKEBORG 
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være meget ensartet. Vi så en Nordmannsgran i Ambrolauri-om
rådet, som havde samme udseende, som vi kender den herhjemme 
- mindre blålig i farven og med lidt længere nåle end de øvrige. 
Det viste sig, at dette træ havde lus. 

Skovrider BANG: Kan det tænkes, at Nordmannsgranens meget 
ensartede udseende i Kaukasus skyldes et jævnt klimaforløb? 

Skovrider LØFTING: Det er vanskeligt at finde nogen forklaring 
på denne ensartethed. Viste den sig kun ved tørkegrænserne 
(Ambrolauri og Akaldaba), kunne den tænkes at være opstået 
som følge af en vis selektion, men man finder det samme ud
seende mod vest, ud mod Sortehavet. Jeg tror ikke, at et evt. 
jævnere klimaforløb har nogen betydning i denne forbindelse. 

Til slut takkede formanden, skovrider Sv. BANG, for skovrider 
Løftings interessante og udmærkede foredrag. 

L. Nannesiad. 
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LITTERATUR 

BELTRAM, VL.: Das Fiillen der Buche am Ende des Monats August. 
Narodni Sumar, Sarajevo, XIV, nr. 3/4, 1960, s. 113. 

Bønderne i Schweiz, Slovenien, Kroatien og Bosnien skover 
ifølge forfatteren høgen i tidsrummet fra midten af august til 
og med første uge af september. De lader træerne ligge på jorden 
med hele kronen på, indtil bladene er visne, og oparbejder der
efter stammerne. Ved denne syrefældning bliver træet straks 
smukt hvidt, og lettere end ved vinterfældning, hvorfor det også 
straks brænder godt. 

På 3 lokaliteter blev 9 x 10 bøgestammer fældet på forskellige 
tidspunkter for nærmere at undersøge disse forhold. Forfatteren 
når bl.a. til følgende konklusioner: 

1) Jo senere fældningen foregår, jo langsommere sker udtør
ringen. 

2) Ved fældning i slutningen af august androg udtørringen: 
a) under åbne tørre forhold med henligning af stammerne 

fra 15 til 20 dage, ca. 200 kg pr. m3 , 

h) i fugtige beskyggede slugter i 30 til 40 dage ca. 130 kg 
pr. m3 • 

3) Vandtabet ved syrefældningen beløber sig til mellem 50 og 
75 % af den del af fugtighedsindholdet, som overstiger 
lufttørre, opskårne effekters fugtighedsindhold. 

4) Udtørring ved syrefældning foregår regelmæs,sigt igennem 
træet, derfor blev revnedannelsen i alle tilfælde 50 % rin
gere end ved sædvanlig vinterskovning. 

5) Da udtørringen ved syrefældning foregår regelmæssigt, 
kommer der ikke så let indløb på sortimenterne. 

Erik Holmsgaard. 



FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, Læ- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser AABOULEVARD 5 • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR Planteskolen er tilsluttet Herkomstkontrollen 
med Skovfrø- og planter 

Skovtjære 0.433: Mod vildt- og museskader. 
Musetjære: Kun mod mus. Mere effektivt end 0.433. 
Arblnol. Spangol V. (vildtbid) 
Spangol S (skrælning) 
Specielt monterede sprøjter. 

Diana skovtjære Brochurer: »10 år«. 

Orehoved. Tlf. 96- O 119. »Sprø~te~ og sprøjteteknik.« 

RøDEKRO 

g »SprøJtmngsresultater 1953/54.« 

TELEFON 62933. DANMARK 

Skovplanter 
; bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortIment 

store og sml1 partier. 

Skovfrøet leveres af StalllBkovenea PIanteavløøtation. Planteskoleme Oll lalpkontoret er 
tlJalutlet Herkomstkontrollen med skovfrø Oll -planter. VI giver Dem lIeme tilbud på 

Derea forbrull 8krlfllløt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TIL: 

Kævler og snitgavn 
I BØG - EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/S 
Tlf. Hyllinge 64 

\ 



Kom let g~nnem dagens arbejde 
med en McCUu.oCH kædesav 

Herhjemmc og hele verden rundt arbejder 
langt de fleste med McCULLOCH kædesaven, 
der giver Dem allc fordelene. 

1} højeffektiv skærcevne, også helt nede ved 
jorden )I} spedal Pintailkzde 1} kvik start hele 
året 1} ringe støj og vibration l4 let at hånd
tere 1} velafbalanceret 1} billig l drift )I} lang 
levetid 1} skriftlig garantiforsikring og fabriks
garanti )I} perfekt service. 

1-42 4.5 HK m. 12" sværd, vægt 8,4 kg. 
kr. 1.500,

I-52 5,5 HK m. IS" sværd, vægt 9,0 kg. 
kr. 1.900,-

1-71 7,0 HK m. 18" sværd, vægt 9.S kg. 

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

McCULLDCH 
1-42 eller I-52 

Ring eller skriv efter 
brochure og se 
McCULLOCH 
demonstreret af 
distriktiforhandleren. 

Import: 

kr. 2.350,-

Distriktsjorhandlere : 

Sjælland: 
McCulloch Kædes: 
v lA. Bagl;le Ander: 
Husumvej44. Brøn 
telefon: Bella 805 

Esso Service Stati< 
v/H.Møller 
Næstvedvej 4, Sor 
telefon: Sorø II S l 
Specialværkstedet 
Eigil Johansen,.,Fa 
telefon: 465 
Lolland-Falster 
og Møn: 
McCulloch 
Motorsave 
v/Arnold Larsen 
Flintinge, Lolland 
telefon: Grænge J 
Fyn: 
Fyns McCulloch 
Motorsave 
vi Andr. Petersen 
Carl Blochsvej 65 
Odense 
tlf.: Odense II 42 
Jylland: 
McCuJloch Kædes 
v ILandbo Nielsen 
SJørring 
telefon: Sjørring , 
McCulloch KædC$ 
v/Søren G. Nielst' 
Slem pr. Terndru( 
tIL: Terndrup II4 
McCuJloch 
Motor Skovsav 

Due Ander~ 
73, 




