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KGL. SKOVRIDER 

HENNING MARTENSEN-LARSEN 

Den 22. august 19,62 døde skovrider Martensen-Larsen på 
Landshospitalet i Sønderborg, 66 år gammel. 

Henning Martensen-Larsen fødtes den 18/2 1896. Han var 
søn af den kendte domprovst i Roskilde, dr. theo!. Hans 
Martensen-Larsen og hustru Astrid, født Mundt. 

I 19'58 mistede han sin hustru Inger, født Stæhr. 
Martensen-Larsens data er følgende: 19,13 student fra 

0stersøgades Gymnasium, 1920 fo-rstkandidat, 1922 løjtnant 
i livgarden, 1/12 1922 forstassistent ved statssko'vvæsend 
med tjeneste i skovdirektoratet, 1/4 1925 skovrider for Jæ
gersborg skovdistrikt og 111 1950 skovrider for Gråsten 
skovdistrikt. 

1915-17 medlem af bestyrelsen for Forstlig Diskussions
forening. 1942 medlem af Naturfredningsforeningens hoved
bestyrelse. 

Skovrideren var ridder af 1. grad af Dannebrog og ridder 
af 1. grad af Svenske Vasa Orden. 

37 
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Det vakte i sin tid stor opsigt langt ud o,ver forstmæn
denes kreds, da man i 1925 udpegede den kun 29'-årige forst
assistent Martensen-Larsen til skovrider i Dyrehaven og 
derved lod en ung, uprøvet assistent springe forbi en række 
velkvalificered e skovridere og ældre assistenter. 

Udnævnels.en var ikke populær blandt statens. forstmænd . 
Man følte med skovrider N. C. D. Vestergaard, der efter 
manges mening på uretfærdig måde faldt som et offer i 
kampen mellem den aggressive unge Naturfredningsfo·rening 
og statsskovbruget. Vestergaard blev forflyttet til Odsherred 
distrikt og Martensen-Larsen rykkede ind i Dyrehavens 
skovridergaard. 

Der var dengang kold luft omkring de få af statens skov
brugere, der fulgte de nye toner fra Naturfredningsforenin
gen, og Martensen-Larsen undgik ikke at mærke det. 

Tiden viste imidlertid, at man i Martensen-Larsen havde 
fået den helt rigtige forstmand til at lede lystskovdislriktet, 
som det nuværende Jægersborg distrikt hed dengang. 

Han kastede sig med enestående energi over arbejdet med 
Dyrehavsbakken og forvandlede ved sin forudseenhed og 
fantasi dette folkelige etablissement, der hidtil kun havde 
givet et beskedent udbytte, til et værdifuldt aktiv, som med 
millionbeløb skæppede godt i skovkassen. 

Martensen-Larsen satte sit præg på den ærværdige dyre
have og tog i sine dispositioner nøje hensyn til æstetikken 
og til skovens værdi for det skovsøgende publikum. 

Han havde et klart blik for, at den gamle løvskov fra 
von Langens tid gik sin undergang i møde, og at der måtte 
arbejdes for en langsom foryngelse eller flytning af Dyre
haven nordpå. 

En af hans kongstanker - som af mange ved starten syn
tes for vidtflyvende - var, at få Dyrehaven til at gå ud til 
Øresund som i fordums tid. Han ville, at staten efterhånden 
skulle erhverve rigmandsvillaeme ved Springforbi, hvor der 
endnu fandtes spredte rester af den gamle skov, og åbne 
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arealerne for publikum. Tiden gav Martensen-Larsen ret, 
og sagen skrider godt fremad. 

Af den bredere offentlighed vil han formentlig særlig 
huskes for den kæmpeindsats, han gjorde ved at skabe Belle
vuebadet og den såkaldte Staunings Plæne. Der skulle skri
ves i bladene, ministre og folketingsmænd skulle sættes i 
sving, naturfredningsforholdene ordnes og på alle fronter 
skabes sympati for dette store indgreb til gavn for storbyens 
befolkning. Han klarede det hele og havde i dette projekt 
en stærk og handledygtig forbundsfælle i Th. Stauning. 

Talrige er de forslag og planer med vidtskuende sigt, der 
er kommet fra Martensen-Larsens hånd i hans tid som skov
rider i Dyrehaven. Få kunne som han begejstre og rive med, 
og med sjælden evne finde frem til det væsentlige blandt en 
urskov af småtterier, som andre ville være blevet hæn
gende i. 

Han var en stridens mand, der ikke veg tilbage for nogen 
kamp, når det gjaldt hans ideer. Men han kæmpede aldrig 
for egen vindings skyld, og svig kendte han ikke til. 

Martensen-Larsen elskede sin Dyrehave og gjorde den i 
sin tid endnu mere indbydende for Københavns befolkning. 

Med tiden steg hans administrative arbejde -- ikke mindst 
med Dyrehavsbakken - og da han fandt, at man ikke i til
strækkelig grad gav ham så frie hænder, som han syntes at 
have krav på og den tilstrækkelige hjælp til det svulmende 
kontorarbejde, fandt han tiden inde til at rykke sine telt
pæle op og søge bort fra Dyrehaven. 

Det blev på Gråsten skovdistrikt, Martensen-Larsen gjorde 
sin anden sto,re indsats for Danmarks skove. Men hvem 
skulle have troet, at han, der i 29 år havde beskæftiget sig 
med publikum, presse, søndagsryttere, dyrehavevildt og for
lysteisesforetagender i løbet af få år blev en fremragende 
skovdyrker, der på talrige felter viste nye og værdifulde 
veje for os alle. 

Det sporedes på Gråsten, da han tog fat: I kulturerne, ved 
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bevoksningsplejen, ved skadedyrsbekæmpelsen - og navnlig 
ved afvandingsarbejder, hvor skovrideren gik sine egne veje 
i sikker tro på et vellykket resultat. 

Hans linier var store, og recepten var en stor og gerne 
kostbar indsats for at nå en kæmpegevinst. 

Gladest var han, når 4-5 traktorer og et par gravemaski
ner - Qfte i større eller mindre udstrækning af egen, fQr
bedrede type - var i sving på een gang på de lerede skov
jorder på Gråsten distrikt. 

Han kOoblede gerne videnskaberne til sine' arbejder, og 
opnåede at få saldokvittering for, at hans målsætning var 
rigtig. 

Mange vil med forfatteren til disse få mindeord om Henning 
Martensen-Larsen huske ham fra en af de stQre excursiOoner 
til det distrikt, hvor der altid skete nOoget: Excursionshæren 
var formeret. Fra sin stridskariol - en traktor udstyret med 
alle dages højttaler - udpegede distriktets høvding med stor 
klarhed og pædagogisk fuldkommenhed unge askeplanter 
med tårnhøje årsskud på en efter alle kunstens regler af
drænet mOose. Man lyttede, når ordene faldt, og kedelig var 
skovrideren for Gråsten så sandelig ikke. 

Der var fart over de mønsterværdigt tilrettelagte excur
sioner, og der var grundig viden og indsigt bag hans tale -
altid krydret med muntre indfald og hvasse hug til højre og 
venstre mod de vantro af alle kategorier. 

Sørgeligt, at en så levende og skabende forstmand ikke 
længere er iblandt oos. 

Vi er blevet en foregangsmand fattigere. 
En modig mand, som talte Roma midt imod, hvis det var 

hans overbevisning. 
Vi er mange, der vil savne sko·vrider Henning Marlensen

Larsen som ven Qg kollega. 
Gid hans minde længe vil blive bevaret blandt danske 

forstmænd. 
Han fortjente det. 

Jens Hvass. 
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FORTEGNELSE OVER NOGLE 

EGNEDE IMPORTOMRÅDER FOR SKOVFR0 

TIL ANVENDELSE I DANSK SKOVBRUG 

Afdelingsleder V. GØHRN 

Stalens forstlige Forsøgsvæsen 

Allerede under de indledende forhandlinger om en ny
ordning af herkomstkontrollen med skovfrø og -planter 
blev der fra såvel skovbrugeres som skovfrøhandleres og 
planteskolers side givet udtryk for ønsket om, at der måtte 
blive udarbejdet og offentliggjort en vejledning med hensyn 
til hvilke udenlandske områder, der var egnede som kilder 
for skovfrø til anvendelse i dansk skovbrug. 

Det blev under forhandlingerne diskuteret, hvem der 
skulle udarbejde og offentliggøre en sådan vejledning. Dis
kussionen er senere fortsat i Fællesudvalget for Herkomst
kontrollen med Skovfrø og -planter og førte til enighed om, 
at Statens forstlige Forsøgsvæsen burde udarbejde vejled
ningen og offentliggøre den i Dansk Skovforenings Tids
skrift. Særtryk af vejledningen tillige med en liste over krav 
til omfanget af herkomstoplysninger fra de enkelte im
portområder skulle af Herkomstkontrollen sendes til de 
skovfrøhandlere og planteskoler, der har overenskomst med 
denne. 

Det er ikke uden betænkelighed, forsøgsvæsenet påtager 
sig denne opgave, til hvis løsning der foruden kendskab til 
proveniensforsøg og praktiske erfaringer med forskellige 
provenienser her i landet også kræves indsigt i både bevoks
nings- og skovbrugsforhold i de lande, hvorfra der kan 
være tale om at importere, og i hvorledes frøindsamling, 
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-handel og -kontrol er organiseret i de pågældende lande. 
Forfatteren af denne vejledning har ikke ment at besidde 
tilstrækkelig viden om navnlig de sidstnævnte forhold og 
har derfor søgt hjælp vedrørende disse. Således har jeg 
under udarbejdelsen rådført mig med kgl. skovrider H. 
BARNER, som i vid udstrækning har ydet hjælp. Dette gælder 
ikke mindst områderne Washington og British Columbia, 
som BARNER fra selvsyn har et ret indgående kendskab til. 
Vedrørende Abies Nordmanniana og douglasgran har jeg 
rådført mig med skovrider E. LØFTING, og vedrørende de 
hollandske ege- og bøgealleer med skovrider N. P. TULSTRUP. 
Endelig er professor, dr. J. KRAHL-URBAN konsulteret ved
rørende en del tyske ege- og bøgeprovenienser. 

Jeg takker herved alle de nævnte herrer for hjælpen. 

I fortegnelsen er der for hver træart indledningsvis anført 
en oversigt over de hidtil indhøstede erfaringer her i landet 
med anvendelse af forskellige provenienser af den pågæl
dende art. 

Fortegnelsen, der med nogle års mellemrum vil blive 
revideret, gør naturligvis ikke krav på at indeholde alle 
de udenlandske bevoksninger eller områder, hvorfra skovfrø 
vil være velegnet til anvendelse i Danmark. Ved udarbej
delsen er i første række medtaget bevoksninger og om
råder, hvorfra frø efter forsøgsmæssig afprøvning eller på 
grundlag af praktiske erfaringer kan betegnes som vel
egnet til anvendelse her i landet. For at give mulighed for 
et vist udvalg har det dog i nogen udstrækning været nød
vendigt i fortegnelsen at medtage en del provenienser, der 
ikke er prøvet her i landet; for disses vedkommende dog 
kun når de hidtidige erfaringer med andre provenienser 
fra lignende klimaområder gør det sandsynligt, at de pågæl
dende provenienser vil trives her, og kun for så vidt der 
foreligger betryggende udsagn fra sagkyndige om kvalitet 
og vækstevne på oprindelsesstedet. 

Om de i fortegnelsen anførte Sonderherkiinfte i Vest
tyskland skal oplyses, at disse hver for sig kommer fra 
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veldefinerede områder og omfatter ensartede typer. Han
delen med frø - resp. planter tiltrukket af frø - af Sonder
herkiinfte kontrolleres af Deutsche Kontrollvereinigung fUr 
forstliches Saat- und Pflanzgut. 

Bøg (Fagus sylvatica L.) 

Erfaringerne med anvendelse af bog af udenlandske pro
venienser her i landet kan på nuværende tidspunkt i store 
træk sammenfattes, som det er gjort nedenfor. 

Ved bedømmelsen af formtendens er der, så vidt det nu er 
gørligt, taget hensyn til, at bøgens formudvikling er stærkt 
kårbetinget. Herved tænkes f.eks. på: 1) Det velkendte for
hold, at ung bøg kultiveret under egeoverstandere oftest er 
mere velformet end bøg af samme proveniens kultiveret 
under lignende terrain- og jordbundsforhold, men under 
anden skærm, med ammetræer eller uden beskyttelse. 
2) At hugstgrad og -princip i betydelig udstrækning kan på
virke en bevoksnings formtendens. 3) At terrain- og jord
bundsforhold influerer på bøgens formudvikling. Således 
er f.eks . formen - for samme proveniens og alderstrin -
sædvanligvis ringere på flad, svær jord end på lettere bund 
og i et kuperet terrain. 

I nedenstående sammenfatning skal der ved udtrykket: 
dansk bøg forstås middelgod bøg af dansk oprindelse; idet 
bevoksningerne af udenlandsk oprindelse på de enkelte lo
kaliteter i Danmark er sammenlignet med nærliggende, 
jævnaldrende eller omtrent jævnaldrende bevoksninger af 
dansk bøg kultiveret under lignende forhold som bevoks
ningerne af udenlandsk oprindelse. 

Karpalerbøg, (ungarsk eller czekoslovakisk bøg), er i 
forhold til dansk bøg kendetegnet ved en usædvanlig rank
hed i stammeformen og en langt hyppigere forekomst af 
spidstveger. Karpaterbøgens løvspring falder gennemsnit
lig lidt tidligere (det angives fra 2 til 10 dage) end dansk 
bøgs. Med hensyn til vækstenergi er der næppe væsentlig 
forskel mellem Karpaterbøg og dansk bøg. 



404 

Sihlwald-bøg besidder ikke den gode Karpaterbøgs ud
prægede anl æg for retstammethed, men heller ikke i så 
høj grad som denne tendens til dannelse af spidstveger. 
Sihlwald-bøgens formtendens er utvivlsomt bedre end 
dansk bøgs, ligesom dens vækstenergi - i hvert fald i ung
dommen - er større end dansk bøgs. 

Hollandsk bøg har med hensyn til formudvikling vist sig 
at være et temmelig uensartet begreb, hvilket ikke kan 
undre, da der i tidens løb er importeret fra bevoksninger 
og alleer af vidt forskellig avlsværdi. 

I gennemsnit har de ældre importer med hensyn til kva
litet ikke nævneværdigt overgået dansk bøg. 

På to punkter adskiller hollandsk bøg sig ret tydeligt fra 
dansk: løvspringet falder gennemgående ca. 1 uge senere 
hos holl andsk bøg end hos den danske, og den har gennem
gående større vækstenergi i ungdommen. 

Foret de Soignes-bøg. Bøgen er ikke oprindelig i Foret de 
Soignes, men er indført i skoven ved plantning i det 18. 
århundrede. Hvorfra bøgen er hentet til Foret de Soignes 
vides ikke. 

Med hensyn til formtendens har bøg fra Foret de Soignes 
her i landet givet noget varierende, men dog vel gennem
gående skuffende resultater. Løvspringet falder ca. 1 uge se
nere end hos dansk bøg. Vækstenergien er i ungdommen 
større end hos dansk bøg, vel omtrent som hos hollandsk. 

Holstensk bøg. Det er ejendommeligt nok ikke lykkedes 
at opspore mellemaldrende eller ældre bøgebevoksninger af 
sikker holstensk oprindelse i Danmark. De mange kulturer 
af holstensk bøg, der er anlagt siden 2. verdenskrig, er 
endnu for unge til, at der ud fra en bedømmelse af dem 
kan siges ret meget om den holstenske bøgs formtendens. 
Vækstenergien i de første år synes at være udmærket. 

Bøg fra andre områder af Tyskland: 
I tre nu ca . 25 årige proveniensforsøg indgår en prøve fra 

skovdistriktet Werder på østsiden af Rugen. I de pågæl
dende forsøg indgår også bøg fra Middachten Alle i Holland , 
Foret de Soignes, Sihlwald og fra Karpaterne. Prøven fra 
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af en del af pensionen ved tilknytning af indeksaftaler 
inden det fyldte 57. år. 

hvert år gennem opskrivning af policepensionen, lige 
til den træder i kraft. Derudover ydes et særligt tillæg 
til alle pensionister. 

Over 18 mil!. kr. henlagdes til bonus i året 1961. 

Ca. 30 mil!. kr. er fordelt i bonus i de sidste to år. 

Pensions forsikringsanstalten 
aktieselskab 

TLF. C. 7809 HAMMERENSGADE 6 KBHVN K 

Oprettet af DANSKE ERHVERVSORGANI
SATIONER med tilslutning fra danske funk
tionærforeninger og anbefalet af DANSKE 
FORSTKANDIDATERS FORENING. 

DANSK SKOVFORENING vælger et med
lem til Pe nsionsforsikringsanstaltens 
repræsentantskab. 
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Alle kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 
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Riigen er i alle tre forsøg en hel del ringere end de øvrige 
nævnte, med hensyn til såvel form tendens som vækstenergi . 

Fra Walkenried i sydkanten af Harzen kom et mindre 
parti bog i 1941. Prøven indgår i et proveniensforsøg, hvor 
dens udvikling ser lovende ud. Andre kulturer med denne 
prøve bør opsøges og beskrives, før dens egnethed be
dømmes. 

Indenfor det sidste ti-år er der til Danmark indført bog 
fra bl.a. følgende områder: Forstamt Schonberg, Ostbayeri
sche Mitielgebirge; Forstamt lViirzburg, Weslfranken; fra 
Spessart-området og fra Rauhe Alb i Schwabische Jura. 
Det er endnu for tidligt at bedømme disse proveniensers 
egnethed . 

Bøg fra Soluesborg i Blekinge. Der findes her i landet 
nogle få 25-30 årige bevoksninger med bøg fra Solvesborg
egnen. Formtendensen er udmærket, vel lidt over dansk 
bøgs. Vækstenergien er formentlig en smule ringere end 
dansk bøgs. 

Egnede importområder: 

Czekoslouakiet : Slovakiet, Forstverwaltung Solivar, Forst
amt Kokosovce, Revierforsterei Sigord, 500-800 m o.h. 

Holland: Alleer af velformede træer, f.eks. de af Dansk 
Skovforenings Frøudvalg udvalgte: De 3 særlig velformede 
alleer, Stall-Iaan, Paleis-Iaan og Scheuner-laan foran enke
dronningens slot Het Loo ved Apeldoorn. 

Schweiz: Stadtforstamt Ziirich, skovene Sihlwald og Ad
lisberg. 

Vesttyskland: Erbgrossherzogl. Oldenb. FA ( = Forstamt) 
Lensahn , Rf. ( = Revierforsterei) Lensahn, Rf. Kremper
kate, Kassedorf, Schonwalde, Langenhagen . (Sonderher
kunft)· 

Forstverwaltung des AdI. Kl.osters Preetz, Rf. Vogelsang, 
Jag. 27d-29i. (Sonderherkunft). 

FA Eutin, Rf. Ciesmar, 36a og 37a; Rf. Wiistenfelde, 127a 
og 129b; Rf. Dodau. 

39* 
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Godset Rixdorf, Rf. Rixdorf, Kleines Winterholz 30a, 
32a, 34 og 36a. 

Stilkeg (Quercus robur L.) 

Hidtidige erfaringer med udenlandske provenienser: Der 
er formentlig allerede i den periode, (1763-70), hvor VON 
LANGEN virkede i Danmark, anvendt udenlandske agern 
her i landet. Der foreligger dog ingen sikre oplysninger om, 
hvorfra disse agern er kommet, eller nogen nøjagtig sted
fæstelse af de bevoksninger, der er fremkommet af dem. 

Først fra sidste trediedel af det nittende århundrede fore
ligger der sikre oplysninger om anvendelse af udenlandske 
agern. I tiden fra 1876 til 1889 er der i Seinhuus Kongeskov 
anlagt såningskulturer med agern fra Ungarn , Sachsen, 
Nordtyskland og Sverige jævnsides med kulturer udført 
med danske agern. 

I den tid, (1886-1915), L. A. HAUCH var forstinspektør på 
Bregentved, er der her anvendt agern fra Frankrig, Sla
vonien, Ungarn og flere udenlandske områder. I et prove
niensforsøg anlagt af Hauch på Sorø Akademis 1. skov
distrikt i årene 1909-1912 indgår bl.a. prøver fra Gouverne
ment Poltava i Rusland (49 °30' n.br.); Szeparowie Kolomea 
i det sydøstlige Galizien; Selmecbany i det nordlige Ungarn; 
Forstamt Rajic i Slavonien; Goding i det sydlige Mahren, 
og fra Montona syd for Triest. De resultater, der er opnået 
i de nævnte kulturer, er en tydelig advarsel om ikke at 
bruge agern fra områder, der ligger mere end nogle få bred
degrader sydligere end Danmark. De »sydlige« ege modner 
sjældent deres skud ordentligt i vores klima. De umodne 
skud, der ofte· er svækkede af stærke meldugangreb og ska
dede af frost, er meget udsatte for angreb af svampen 
Myxosporium lanceola. Alle disse svækkelser medfører så
vel nedsat vækst som forringet form. 

Hollandsk eg: Agern fra Holland har været anvendt her 
i landet siden først i gO-erne. Resultaterne har, når der ses 
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bort fra kulturanlæg i landets barskere egne, gennemgående 
været gode. Der er i årenes løb hjemtaget så store mængder 
agern fra Holland, at man må gå ud fra, at der er leveret 
agern fra en hel del forskellige bevoksninger og alleer. Til 
trods herfor har »Hollandsk eg« vist sig at være af en 
temmelig ensartet type, der i forhold til dansk eg er karak
teriseret ved en bedre formtendens : et relativt større antal 
træer med gennemgående akse, en større slankhed og en 
finere grenbygning, der betinger en bedre oprensning. 

Den hollandske egs højdetilvækst overgår - i hvert fald i 
landets mindre barske egne - den danske egs. 

Løvspringet falder 4-8 dage senere hos hollandsk eg end 
hos dansk. 

Hollandsk eg er mindre robust end dansk. Dette skyldes 
især, at de lange sommerskud, der er karakteristisk for 
holl. eg, ofte ikke opnår en fuldstændig modning. 

Holstensk eg: Der findes her i landet en række smukke 
mellemaldrende til ældre egebevoksninger, der angives at 
være af holstensk oprindelse . Det er dog vist aldrig doku
menteret; men det er naturligvis nærliggende at antage, at 
vi i tidens løb har fået agern herfra. 

I de sidste 15 år er der hjemt aget en del agernpartier fra 
Holsten og Lauenborg. Det er vel tidligt at bedømme de på
gældende proveniensers egnethed. Dog bør det her nævnes, 
hvad den tyske ege-specialist, professor J. KRAHL-URBAN i 
sin bog »Die Eichen« anfører om eg fra Lauenborg: »Zu den 
formenmassig besten deutschen Stieleichen mllssen die im 
Raum Lubeck-Ratzeburg vorkommenden gerechnet wer
den«. 

Stilkeg fra andre egne af Tyskland: 
I løbet af de sidste ti år er der indført nogle partier agern 

fra følgende lokaliteter i Niedersachsen: FA Rotenburg, FA 
Harsefeld og FA Walsrode. At dømme efter udsagn fra dan
ske forstmænd, der senere har besigtiget egene på disse 
distrikter, skal man med disse ege i hvert fald med hensyn 
til formtendens næppe vente sig bedre resultater end ved 
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anvendelse af agern fra ret mådelige danske egebevoks
ninger. 

I 90-erne og senere er der til Danmark kommet agern fra 
et kendt frøfirma i Darmstadt i Hessen . Der findes på flere 
danske skovdistrikter smukke bevoksninger af disse »Darm
stadter« - eller »hessiske« ege. Fra hvilken egn, de benyt
tede agern stammer, kan der nu ikke fås oplysning om, da 
det pågældende frø firmas arkiv blev ødelagt under den 
sidste krig. 

Visingso-eg: Egeskoven på Visingso, »Visingso ekplan
tering« er en ca. 400 ha stor kulturskov. Anlægget blev på
begyndt i 1831, hvor der blev plantet egeplanter fra Stock
holm-egnen. Agern fra denne egn (formentlig fra Djur
gården) er anvendt til de senere anlagte kulturer tillige 
med agern fra ostergotland, Vastergotland og Småland. 

Men hensyn til formtendens står Visingso-eg vel næppe 
fuldt på højde med hollandsk eg, men afgjort over dansk eg. 

Visingso-eg springer lidt tidligere ud end dansk eg. 
Hvad angår robusthed står den fuldt på højde med dansk 

eg, og den synes ikke at stå tilbage for denne med hensyn til 
højdetilvækst. (Den ældste bevoksning af Visingso-eg er for
mentlig en nu 40-årig bevoksning på Ravnholt skovdistrikt). 

I de seneste år er der her til landet kommet enkelte min
dre partier egeplanter fra Kalmar-egnen. 

Egnede importområder: 

Holland: Alleer og bevoksninger af velformede træer, 
f.eks. de af Dansk Skovforenings Frøudvalg udvalgte alleer: 

1. Velformet, mellemaldrende alle '''estervoort-Duiven
Zevenaar sydøst for Arnhem. 

2. Ca. 60-80 årige velformede ege langs hovedvejen Apel
doorn-Deventer ved den lille bebyggelse Teuge. 

3. Ca. 100 årige meget velformede træer langs vejen fra 
den lille by Vaassen nord for Apeldoorn i retning mod 
Deventer. 
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ØBERGS kædesavfile 
til enhver motorsav 

HARALD V. LASSEN • NY VESTERGADE 13 
KØBEN HAVN K. 

BELGISK SIi:OVHEGN 1155- 6"pr.100m - 7I,3kg 1 26 ·}kr. 

Bemærk de billige priser 

Hurtig levering 
Ved køb af 1 000 m og mere -:- 5 pet. 
Ved køb af 2500 m og mere -:- 7 pet. 

1047- 6" - - 64,lkg 116 » 

10.t7-12 N - - - 47,9kg 94t" 
0:19- 6" - - 56,9kg 104 " 
939-12 n - - 43,Okg 78~» 

726- 6 n - - 43,9kg 7St .) 

726-12 " - - 34,0 kg 64 » 

A.F.LASSEN'SSØN. HOLBÆK, TELF.*169 (FLERE LEDNINGER) 
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4. Velformet, yngre alle langs Boxmeer-St. Anthonis, 28 
km syd for Nijmegen. 

5. Ældre, velformet alle Heeze-Leende sydøst for Eind
hoven. 

6. Ca. 80-90 årige meget velformede træer langs vejen 
Eindhoven-Tilburg mellem landsbyerne Oirschot og 
Spoordonk. 

7. Velformet, mellemaldrende alle langs kanalen mel
lem \Veert og Nederweert sydøst for Eindhoven (ca. 
20 km sydøst for Heeze). 

8. Velformet alle ved den lille by Geldrop, ca. 8 km øst 
for Eindhoven. 

9. Velformet alle langs hovedvejen øst for Lochem mel
lem Zutphen og Hengelo. 

Sverige: Visingso Kronopark. 

\1 esttyskland: Land Schleswig-Holstein: 
FA Reinfeld, Rf. Fohlenkoppel, Abt. 65c. 
Graf zu Rantzau'sche Forstvenvaltung, Pronstorf 

10a1+2,20a. 
Graf v. \Vestphalen'sche Forstamt Fiirstenberg, Rf. See

dorf, Kr. Plon, 37h og 38 g. 
Stadtforstamt Ritzerau, 

Rf. Wesloe Abt. 133a. 
Rf. Alt-Lauerdorf Abt. 134d, 135c og d, 136 a-d, 137 a, 
139a og d, 140b-d,150b og c,151a,c og d, 153a, b og f. (Son

derherkunfl) . 
Stadtforstamt Liibeck, Rf. Ritzerau Abt. 32a, 36c, 37a 

og 41e. (Sonderherkunft). 

Lauenburgisches Kreisforstamt Farchau, 
Rf. Ravenskamp Abt. 42c. 
Rf. Bartelsbusch Abt. 131a, 132a og d . 
Rf. Duwensee Abt. 103, UOc og 111a. (Sonderherkunfl). 

Lauenburgisches Kreisforstamt Koberg, 
Rf. Borstorf Abt. 503 og 513. 
Rf. Linau Abt. 72a og 93b. (Sonderherkunfl). 

40 
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Vintereg (Quercus petraea (Mattus~hka) Lieblein) 

Vintereg fra Agder-området i Norge er formentlig første 
gang anvendt her i landet i 1902-03, i et forsøg med lys
træer på Feldborg skovdistrikt. Agder-egene har her - under 
ret barske forhold - klaret sig godt. 

I de senere år er der gentagne gange importeret agern fra 
Agder-området. Ofte har der været en del stilkege eller 
morfologiske mellemformer mellem stilkeg og vintereg i de 
tiltrukne planter. Ren vintereg forekommer hyppigst i 
egnene nærmest kysten i Aust-Agder fylke, hvorfor man bør 
hjemtage agern fra denne del af Aust-Agder, der indgår 
i det norske sankeområde F. 

Vintereg fra Spessart-området i Ves.ttyskland er anvendt 
i det ovenfor nævnte forsøg med lystræer. Den har her ikke 
haft samme gode udvikling som Agder-egene og har navnlig 
i de første 20-25 år haft vanskeligheder på grund af ned
frysninger, vildtbid m.v. Efter indhegning på et tidspunkt, 
hvor egeplanterne nogenlunde havde klaret sig op over 
lyngen, har udviklingen været bedre. 

Spessart-eg bør næppe anvendes i barskere områder her 
i landet. 

Egnede importområder: 

Norge: Kyststrøk av Aust-Agder fylke , (Sankeområde F). 
Vesttyskland: Spessart-området (Herkunftsgebiet XV / 10). 

Rødeg (Quercus borealis Michx.) 

Rødegen er indført til Danmark for ca. 180 år siden, men 
fandt først sent anvendelse i skovbruget. Den ældste rødege
bevoksning her i landet er formentlig en nu ca. 80-årig be
voksning af ukendt proveniens på Boller skovdistrikt. 

Fra 1894 til 1904 er der indført mindre agernpartier fra 
Amerika. Siden 1905 er indførselen af rødege-agern - bort
set fra nogle !'måpartier fra USA til forsøgsbrug - foregået 
fra Holland. 
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Stop musenes hærgen i skoven med 
Shell Endrex 

Shell Kemikalier 

Gnav på stammer og rødder 
af mus og mosegrise 
er ødelæggende især for 
unge kulturer, og det er 
derfor af stor økonomisk 
belydning, at bekæmpelse 
af disse gnavere er 
effektiv, 

Shell Endrex er det 
effektive middel, der kan 
ud sprøjtes hele efteråret, 
når gnaverne vender 
tilbage til skovene. 

Shell Endrex anvendes 
mod mus med 0,7·1,2 l iter 
pr. ha op løst i 400·600 liter 
vand. Mod mosegrise 
bruges 2 liter Shell Endrex 
pr. ha i 400·600 liter vand, 

Shell Endrex må kun be
nyttes i skove og kun på 
arealer, der er utilgængelige 
for uvedkommende, 

Tal med Deres forhandler 
eller ring eller skriv til 
Shell, Vore konsulenter 
og vort omfattende bro
churemateriale står til 
Deres disposition. 
For:ang brochure. 

Shell Endrex 
A /S Dansk Shell 
Kem'ka l'eafd, 
I~ampmannsgadc 2 
København V 
Te:t. MI 5340 

Forhandling til skovbrug: Dansk Skovkontor - Postbox 1 - Næstved· Telefon Nyland 110 
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Forstplanteskolen~ Faaborg 
I Planteskolen slaar under Herkomstkonlrollen med Skovfrø og .planter 

Alle Slags Skovplanter tilbydes i prima Varer 

Forlang Prisliste 

Indehaver : J. H. van Tol Telefon Faaborg 195 

SIDEN 18g6 

HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEB0LLE 
Telf. Viskinge 20 * 

Planteskolen er tilslutte t Herkomstkontrollen 

med Skovfrø og -planter. 

P. KRUSES PLAHHSKOLE 

HESTEKÆRGAARD PR. AARHUS TLF TILST ,. KALDE NR. 90411 

Skovplanter i bedste Provo tilbydes. Skovfrøet leveres af Statsskovenes 
Planteavlsstation og Planteskolen er underkastet HerkomstkontrolJen. 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
TI/. Vejleby 21 pr. Ryde Station 
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Egnede importområder: 

Holland: Alleer af velformede træer, f.eks. den af Dansk 
Skovforenings Frøudvalg udvalgte: 

Yngre, velformet alle langs hovedvejen ved RosmaIen øst 
for s' Hertogenbos. 

Ask (Fraxinus excelsior L.) 

Indtil det foreligger oplyst, hvilke resultater, der er op
nået med anvendelse af importeret frø her i landet, bør der 
ikke indføres askefrø til produktion af skovplanter. 

Rødel (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 

Indført rødelIefrø bør ikke anvendes i dansk skovbrug. 

Rødgran (Picea Abies (L.) Karst.) 

Rødgranen er indført i dansk skovbrug for godt to 
hundrede år siden. Vore første rødgranimporter stammer 
formentlig fra Tyskland; men hvorfra i Tyskland de er 
kommet, vides der intet sikkert om. 

I de sidste ca. fyrre år er der indført rødgranfrø fra man
ge forskellige udenlandske lokaliteter. Det skal ikke her 
omtales, hvilke resultater, der er opnået med hver enkelt af 
alle disse provenienser, hvoraf en del iøvrigt er så uskarpt 
definerede m .h.t. oprindelsessted, at det vil være betæ nke
ligt at importere større frøpartier herfra, selvom resulta
terne med de hidtil anvendte prøver med de pågældende 
proveniensangivelser har været tilfredsstillende. 

En samlet beretning oin de hidtidige resultater af rød
granproveniensforsøgene i Danmark kan formentlig offent
liggøres i løbet af indeværende år. I denne beretning vil de 
enkelte provenienser blive omtalt. Her skal det blot næV
nes, at resultaterne med en række provenienser fra Kar
paterområdet har været særdeles gode. Dette gælder i øvrigt 
ikke blot ved afprøvning i Danmark og Sydsverige, men 
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også andre steder i Europa, f.eks. i Belgien og Czekoslo
vakiet. Når der trods dette i fortegnelsen nedenfor kun er 
anført proveniensen Istebna fra Karpaterområdet, skyldes 
det, at man i øjeblikket kun for dens vedkommende har 
sikkerhed for, at de bevoksninger (eller andre af samme 
stedlige oprindelse) endnu findes. Om dette er tilfældet for 
de andre afprøvede Karpater-proveniensers vedkommende, 
vil der antagelig i løbet af indeværende år kunne skaffes 
klarhed over. 
NB: Rødgran fra Nord- og Midtskandinavien og fra større 

bjerghøjder i Mellemeuropa vil her i landet vokse 
langsommere end afkom af alm. danske rødgran
bevoksninger og bør ikke importeres til anvendelse i 
skovbruget. 

Egnede importområder: 

Polen: Statsskovdistrikterne Istebna, Wisla og Ryeerka. 
Sverige: R6ssj6holm skovdistrikt: Afd. 105 (gl. bevoks

ning) . Afd. 132 (gI. bevoksning). Afd. 51, 52, 54, 148, 
149, 169, 362, 366, 370, 372 og 373 (yngre bevoksninger). 

Vesttyskland: Staatl . FA Westerhof (ca. 10 km vest for 
Harzen). 
Staatl. FA Rothenkirchen (I Frankenwald). Kun tysk 
godkendt under 650 m o. h. 

Sitkagran (Picea sitehensis (Bong.) Carr.) 

Hovedparten af vore ældre sitkagranbevoksninger stam
mer efter de foreliggende oplysninger fra kystområder i det 
sydvestlige hjørne af staten Washington. Siden 1921 er der 
også importeret sitkagranfrø fra Queen Charlotte Islands i 
British Columbia. Fra Alaska er der indført nogle få mindre 
frøprøver til forsøgsbrug i 1912. Endvidere er der i 30'erne 
importeret noget sitkagranfrø fra Baranof Island, Alaska. 

Der findes her i landet kun et par små proveniensforsøg 
med sitkagran af en sådan alder, at de kan give et finger
peg om, hvorfra vi bør hjemtage frø. Ud fra erfaringer fra 
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praksis og med støtte af de nævnte forsøg må vor nuværen
de viden om de forskellige proveniensers egnethed her i 
landet sammenfattes således: 

Sitkagran fra den vestlige del af Washington har vist sig 
at være den mest vækstlige og fingrenede type. Dens relativt 
sene skudmodning kan medføre ødelæggelse af den gode 
stammeform på lokaliteter, hvor tidlig efterårsfrost fore
kommer. 

Queen Charlotte-sitkagran er gennemgående mere roLust 
og oftest mere grovgrenet end Washington-sitkagran. Der 
findes dog her i landet ganske smukke bevoksninger, der 
angives at stamme fra Queen Charlotte Islands. Med hensyn 
til vækstenergi må det skønnes, at Queen Charlotte-sitka
gran ligger lidt til noget under sitkagran fra Washington. 

Queen Charlotte-sitkagran er som bekendt velegnet til 
læplantningsformål; men også ved anlæg af egentlige skov
bevoksninger i barskere egne vil det være rimeligt at anven
de den. 

Sit kag ran fra Alaska: 2 provenienser herfra findes i 
forsøgsplantninger fra 1918 på Bregentved skovdistrikt og i 
Baldersbæk plantage. På begge forsøgsarealer er parcellerne 
små. I 1960 var højdeforskellen mellem den bedste Alaska
proveniens og sitkagran fra Washington betydelig på Bre
gen tved skovdistrikt, medens den i Baldersbæk plantage 
mellem den samme Alaska-proveniens og afkom af sitka
gran fra Høllund Søgaard (formentlig af Washington oprin
delse) var ringe. 

De to Alaska-provenienser har haft en grovere grenbyg
ning end sitkagran fra Washington. 

Før større frøpartier af sitkagran importeres fra Alaska, 
bør en nærmere afprøvning af provenienser herfra gennem
føres. 

De områder af USA og British Columbia, der kan komme 
på tale som importområder for frø til anvendelse her i lan
det, kan i store træk inddeles således: 
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A. Det regnrige, frostfrie kystbælte i Washington. 
B. Spredte forekomster langs floderne ved Caskadernes 

vestfald i Washington. 
C, Vancouver Islands vest- og nordside. 
D. Kyststrækninger på fastlandet i British Columbia. 
E. Queen Charlotte Islands, British Columbia. 
F. Alaska . 

Der bør ikke importeres større frøpartier fra områderne 
B, D og F, før det er undersøgt, hvor store samlede fore
komster der findes i disse områder, og før en afprøvning af 
egnetheden her i landet er foretaget. 

Egnede importområder: 

A. Vlashington: Jefferson county, Hoh River, 47 °45' n .br., 
124°15' v.l. , Township: 26 N, Range: 12 + 13 W. 

C. British Columbia; Vancouuer Island: Nimpkish Lake, 
50 °25' n.br., 127°00' v.l. Højdelag omkring 100 f t. o.h. 

E. British Comlumbia; Queen Charlotte Islands: Graham 
Island, langs kysten via Tlell til Masset, ca. 53 °15' til 
54 °00' n.br., 132 °00' v.l. 
Moresby Island, området ved Sandspit, ca. 53 °15' n.br., 
131 °50' v.l. 

Douglasgran (Pseudatsuga taxifalia (Pair.) Britt.) 

De tidligste plantninger af douglasgran i danske skove er 
fra 1866-1869. Hvorfra det plantemateriale, der blev benyt
tet til disse plantninger, stammer, vides ikke med sikker
hed. 

Om vore hidtidige importer af douglasgran kan følgende 
oplyses, idet der ses bort fra den blå indlandsform, som er 
uegnet for dansk skovbrug: Før 1900 er herkomstbetegnel
serne blot Vestamerika. Fra 1901 til 1910 er der importeret 
fra Oregon (formentlig fra omegnen af Astoria i den nord
vestlige del af staten). I tidsrummet 1905-1914 er der ind
ført noget frø fra Californien. Fra Washington er der fra 
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1910 til 1941 importeret douglasgranfrø under betegnelser
ne »Cascade Range« og »Mt. Rainier National Park«. Det 
frø, der er solgt under førstnævnte betegnelse, er formentlig 
samlet langs vejen fra Roy til Longmire. Fra Washington 

er der (1930-1941) også importeret fra »Olympic Forest 
Reserve«, en betegnelse, der dækker området mellem byerne 
Shelton, Elma og Matlock i Grays Harbor- og Mason-coun
ty. Endelig er der (1921-1941) fra Washington importeret 
douglasgranfrø under betegnelsen »Black Hills«, et område 
sydvest for byen Olympia. 

Fra British Columbia er der fra 1922 til 1938 importeret 
douglasgranfrø under betegnelserne »Howe Sound« (ca. 50 
km nord for byen Vancouver), »Coast strain« og »Lower 
Fraser Rivef<<. Frøet med betegnelsen »Coast strain« er for 
størstedelens vedkommende også indsamlet i Lower Fraser 
Valley. I perioden 1930-1950 er der under betegnelsen »Shu
swap strain« importeret fra områderne ved byerne Enderby, 
Salmon Arm og Squilax i det indre British Columbia. 

Ovenstående oversigt over de hidtidige importer gør ikke 
krav på at være fuldstændig, men omfatter de områder, 
hvorfra hovedparten af det douglasgranfrø, der er anvendt 
her i landet til 2. verdenskrig, stammer. 

Erfaringer fra praksis og resultater af proveniensforsøg 
(J. LUNDBERG, 1957) med materiale indført før 1941 kan 
sammenfattes således, idet der ved bedømmelsen er taget 
hensyn til såvel vækstenergi som frostfølsomhed og Sod
skimmel-resistens: Det er ganske øjensynligt, at det er 
Cascadebjergenes vestside og områderne vest herfor i Wa
shington og British Columbia, der er af størst interesse som 
frøkilder for douglasgranfrø til anvendelse i Danmark. Dou
glasgran fra områderne øst for Casadebjergene er uegnet. 
Vel har Shuswap-douglas klaret sig relativt godt i nogle 
proveniensforsøg på hede-distrikter, men dog ikke tilstræk
kelig godt til at motivere en genoptagelse af importen fra 
Shuswap-området. 

Douglasgran fra Californien og Oregon har på gunstige 
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(milde) lokaliteter givet gode resultater; men selv på så
danne steder er vækstenergien ikke større hos disse sydlige 
prøver end hos prøver fra de vestlige områder af Washing
ton og British Columbia. Der er snarere en tendens til, at 
prøver fra de sidstnævnte områder har større vækstenergi. 

Spørgsmålet om, hvor i det vestlige Washington og Bri
tish Columbia vi finder de bedst egnede douglasgranpro
venienser, kan vi endnu ikke besvare. Proveniensforsøg 
anlagt efter 2. verdenskrig vil formentlig med tiden kunne 
bidrage væsentligt til spørgsmålets besvarelse. Forsøgene 
viser på nuværende tidspunkt, a~ proveniensen Darrington 
(fra Cascadebjergenes vestside i Washington) har klaret sig 
bedst under hårde vækstvilkår. Douglasgran fra San Juan 
Islands har under tilsvarende kår lidt stærkt under frost, 
medens den under blidere kår har klaret sig udmærket. En 
prøve fra Forks i det regn rige bælte langs Stillehavet i Wa
shington har hidtil klaret sig godt. Oprindelsesstedets lange 
vækstperiode gør det dog tilrådeligt at afvente prøvens vi
dere udvikling herhjemme, før større frøpartier importeres . 

De egne af Washington og British Columbia, der har 
interesse som importområder for douglasgranfrø til anven
delse i Danmark, kan i store træk inddeles således: 

Washington : 

A. Det regnrige bælte med lang vækstperiode langs Stille
havet. 

B. Det tørre bælte langs Juan de Fuca Strait. 
C. Det tørre, sandede og lave område med San Juan Is

lands, Puget Sound og egnene syd herfor. 
D. Olympic Mountains østside med relativ lav nedbør og 

kortere vækstperiode. 
E. De lave næringsrige jorder øst for område C op mod 

forbjergene til Cascaderne. 
F. Cascadebjergenes regn rige vestside fra ca. 400 ft. til 

ca. 2.000 f t. o.h. 
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British Columbia: 
G. Lower Fraser River Valley. 
H. Kystområdet: Howe Sound og Sechelt Peninsula nord-

vest for Vancouver by. 
I. Vancouver Islands østside. 
K. Vancouver Islands vestside . 

Fra områderne A og E bør der ikke importeres større frø
partier, før disse områders douglasgran er afprøvet nær
mere her i landet. Fra område C bør der ikke importeres 
fra den sydlige del med hedesletterne ved Tacoma, Olympia. 
Elma, Centralia, Roy m.v. Fra område I bør der ikke impor
teres fra den sydlige del (inel. halvøen Saanich), som er 
meget tør og varm. Område K har hidtil været vanskeligt 
tilgængeligt. Nærmere oplysninger om de fremtidige ind
samlingsmuligheder bør undersøges, før import herfra kan 
tilrådes. 

Egnede importområder : 

B. Washington: Nordsiden af Olympics skråninger, ca. 400-
1.500 n. o.h., f.eks.: 
ClaIJam county, Elwha, 48°05' n.br., 123 °40'v.l., Town
ship: 30 N, Range : 7 W, 500-600 n.o.h. 

NB : D.et menes, at den unge douglasgran ved LouelJa Guard 
Station ikke er af hjemmehørende race. Forholdet bør 
undersøges. før der importeres herfra. 

C. Washington: Fra den nordlige del kan følgende anven
des, men kun til frostbeskyttede lokaliteter i Danmark : 
San Juan Islands, Friday Harbor, 48 °30' n.br., 123°00' V.l. 

D. Washington: Der findes på s.ø.-skråningerne i 300-800 
n . o.h. meget store områder med god, ung douglasgran, 
bl.a. : 
Mason county, østsiden af Cushman Lake, 47 °30' n .br., 
123°15' v.l., Township: 23 N, Range: 4 W, 700-800 f t. o.h. 
Mason eounty, Matloek, 47"15' n.br., 123 °25' v.l., Town
ship: 19-20 N, Range :5-6 W, 300-500 ft.o .h. 
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F. Washington: Skagit county, langs vej en fra Concrete til 
Darrington, fra ca. 16 miles syd for Concrete og frem til 
Darrington, 48 °20' n.br., 121 °30' v.\., Townshir: 33 
N, Range: 10 E, 400-650 f L o.h. 
Snohomish county, Darrington og mod vest til ca. Ashton 
Crcek og nordpå til ovenanførte proveniens fra Skagit 
county. 48 °15 ' n.br., 121 °35' v.\., Township: 22 N, Range: 
9 E, 400-650 f t. o.h. 
Pierce county, Orting (ost for linien Orting-Eleclron), 
4/ °05' n .br. , 122°10' v.\., Township: 18 N, Range : 5 E, 
/00-900 fl. o.h. 
Pierce county, langs NisquaIly River fra Alder til Ash
ford; Alder : 46 °50' n.br., 122 ° 15 ' v.\. , Township: 15 N, 
Range: 4 E, ca. 1.000 fLo.h. 

G. British Columbia: Fra Vancouver til Mission City, ca. 
49 °10' n.br., 122 °30' v.\., 300-700 fLo.h . 

H. British Columbia: Gibsons Landing og Sechelt penin
sula, ca. 49 °30' n.br. , 123°30' v.l., 50-500 fl.o.h. 

I. British Columbia: Som nævnt ovenfor bør der ikke im
porteres frø fra den sydlige del af delte område. Fra den 
øvrige del af området kan anføres: 
Cowichan Lake area, 48 °50' n.br., 124°20' v.l., 500-600 
fLo.h. 

QualiCllm Beach-Hillier-Coombs, 49 °20' n.br., 124°30' v.l., 
100-300 fl.o.h. 

Port Alberni ved Cox Lake, 49 °15' n.br., 124°50' v.l., 400-
500 ft.o .h. 

Royston-Cumberland, 49 °40' n.br. , 125° v.\. , 300-400 
fLo.h. 

Bevan-Courtenay, 49 °40' n.br., 125°05' v.l., 300-400 fLo.h. 
Nordvest for Courtenay op til 400-500 ft.o.h., 49 °45' n.br. , 
125°05' v.1. 

Området nord for Courtenay ved Merville, Black Creek 
og Oyster River, 49 °5·0 ' n.br. , 125 °10' v.l., 100-300 fl.o.h. 
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Ædelgran (Abies alba Mill.) 

Ædelgranen er indført i dansk skovbrug for ca. 200 år 
siden. De første importer er sikkert kommet fra Tyskland; 
men nærmere oplysninger om hvorfra i Tyskland foreligger 
ikke. Hovedparten af det frø, der er indført siden omkring 
år 1900, stammer fra Schwarzwald; men også fra Schweiz, 
Vogeserne og Bohmerwald er der blevet importeret en del 
frø . I de allerseneste år er der indført ædelgranfrø fra 
Rumænien og Polen. 

I en række ædelgranproveniensforsøg anlagt her i landet 
(E. C. L. LØFTING, 1954) indgår materiale fra Czekoslovakiet 
(Bohmerwald, Sudeterne, Bohmen-Måhren og Tatra), 
Frankrig (Vogeserne, Jura, Massif Central og Pyrenæerne), 
Italien (Calabrien og Como), Jugoslavien (Perister Planina 
i Makedonien), Rumænien (Lapus) , Schweiz (Emmental og 
Schmidwald), Tyskland (Schwarzwald) og Vest ungarn. I 
forsøgene indgår også afkom af nogle danske bevoksninger. 
Da forsøgsbevoksningerne var 18-19 år gamle, kunne for
søgsresultaterne sammenfattes således: Forskelle i plante
alder ved udplantningen og forskelle i tidspunkt for denne 
gør en bedømmelse af rækkefølgen m.h.t. vækstenergi usik
ker. Det er dog et gennemgående træk, at prøverne fra stor 
bjerghøjde (Corno, Caiabrien, Pyrenæerne og . Perister Pla
nina) har vist mindre vækstenergi i de første 10-15 år end 
de øvrige prøver i forsøgene. Prøven fra Perister Planina i 
Jugoslavien er ikke ren Abies alba, men en krydsning med 
eller overgangsform til Abies cephalonica. Prøven fra Lapus 
i Rumænien og afkom fra Gurre Vang havde i de tre forsøg, 
hvor de begge er repræsenterede, opnået størst højde; men 
er også et år ældre end de øvrige prøver. 

Med hensyn til Chermes-resistens var de nævnte prøver 
fra stor bjerghøjde og prøven fra Lapus bedre end de øvrige. 
Iagttagelser 7-8 år efter offentliggørelsen af ovennævnte 
forsøgsresultater tyder på, at Chermes nu optræder med 
omtrent samme hyppighed i alle de provenienser, der ind
går i forsøgene. 
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For få år siden er der anlagt proveniensforsøg med en 
række ædelgranprøver fra Polen og Frankrig. Det er natur
ligvis for tidligt at bedømme prøvernes egnethed endnu. 
Foreløbig ser det ud til, at de polske prøver lider under for
årsfrost i samme udstræ kning som afkom af danske ædel
granbevoksninger . 

Når der ses bort fra den rumænske proveniens Lapus, 
som er særlig lovende, tyder forsøgsresultaterne indtil nu 
på, at det vigtigste for os er at undgå importer fra stor 
bjerghøjde, d.v.s. over 1.000 m.o.h., idet ædelgraner herfra 
trods en større Chermesresistens har en langsommere væ kst 
i ungdommen. Endvidere bør der næppe importeres fra 
sydeuropæiske områder, hvor vintertemperaturen ikke når 
ned på, hvad vi kan komme ud for herhjemme. 

Egnede importområder: 

Rumænien : Lapusbjergene, Strambu Lapusuli, 47 °30' n.br., 
23°60' ø.l., 700-800 m.o.h., Hovedafdeling III. 

Vesttyskland: diverse områder under 900 m o. h ., f.eks.: 
Herkunftsgebiet 4., Schwarzwald. 

Nordmannsgran (Abies Nordmanniana (Steven) Spach.) 

De første plantninger af Nordmannsgran i danske skove 
fandt ifølge A. OPPERMANN sted i 1870'eme og 1880'erne. Det 
benyttede plantemateriales oprindelse er ikke kendt. 

De eneste foreliggende oplysninger om vore tidligere im
porter af Nordmannsgran fra Kaukasus er givet af JOHANNES 
RAFN (1924), der skriver : » Vort Forstvæsen kan maaske 
ogsaa have Interesse af at bemærke de fire Aar, i hvilke jeg 
fik kaukasisk Ædelgran direkte fra Nordkaukasus ; før den 
Tid - før 1904 - fik jeg Frø dels fra Tiflis og dels i 1905, 
1907,1908 og 1909 gennem en Mellemhandler i Riga, hvilket 
sidstnævnte Frø var af saa god Brugsværdi, at jeg bestemt 
tror, det m?a have været fra samme Samler i Nordkauka
sus, som jeg senere fandt direkte ind til ... « 
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11954/ 55 og igen i 1959/ 60 er der indført frø fra Ambro
lauridistriktet i Kaukasus og i 1955/ 56 fra Krasnodar-områ
det, Adler distrikt, 1.300 m o.h. 

På initiativ af godsejer E. TILLISCH er der af Dansk Skov
forening i efteråret 1960 hjemtaget frø fra forskellige om
råder af Kaukusus til anlæg af proveniensforsøg. 

Egnede importområder: 

U.S.S.R.: Den grusinske republik , Ambrolauri skovbrug, 
under 1.200 m o.h. 

Abies grandis lindI. 

De ældste plantninger af denne træart i danske skove er 
foretaget i slutningen af 1870'erne og begyndelsen af 
1880'erne. Det anvendte plantemateriales oprindelse er ikke 
kendt. 

En stor del af det frø, der er indført i perioden 1913-1940, 
stammer fra "Washington: dels fra vestgrænsen af Mt. 
Rainier National Park og dels langs NisquaIly og De
schutes River i Pierce og Thurston counties. I 30'erne er 
der et par gange også importeret frø fra østsiden af Van
couver Island i British Columbia. 

Proveniensforsøg med Ahies grandis er anlagt i foråret 
1952. Frømaterialet hertil er indsamlet i eftersommeren 
1948 af civilingeniør, baron I. REEDTz-THoTT og godsejer, 
forstkandidat E. TILLISCH. Materialet består af 10 prøver fra 
den vestlige del af Washington og to prøver fra Vancouver 
Island . 

Målinger i forsøgene er første gang foretaget i 1958, sva
rende till O vækstperioder efter såning. De bedste resultater 
var ved denne måling opnået med prøverne fra Sequim og 
fra Elbe ved NisquaIly River, begge fra Washington. Der
efter fulgte en prøve fra Courtenay på Vancouver Island og 
en prøve fra Elwha i vVashington. Ringest var resultaterne 
med prøver fra Wind River på den nordlige side af Colum-
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biafloden, ca. 40 miles ønø . for Portland og fra Castle Rock, 
ca. 30 miles syd for byen Centralia i Washington. 

De egne af Washington og British Columbia, der har in
teresse som imporlområder for frø af Abies grandis, kan i 
store træk inddeles således: 

A. Det relativt tørre bælte langs Juan de Fuea Strait 
(nord for Olympie Mountains) . 

B. De lave næringsrige jorder øst for Puget Sound op 
mod Caseadernes vestfald . 

C. Cascadernes regnrige vestside fra ca. 400 f t. til ca. 
1.000 ft .o.h. 

D. Vancouver Islands østside. 

Fra område B bør frømateriale afprøves nærmere, før 
import kan tilrådes. 

Egnede importområder: 

A. Washington: ClaIlam eounty, Sequim, 48 °05' n.br.. 
123 °10' v.l., Township: 30 N, Range: 3 W, 200-300 ft.o .h . 
ClaIlam eounty, LoueIla Guard Station, 48°00' n.br., 
123 °10' v.l., Township:29 N, Range: 3 W, ca. 1.000 ft.o.h. 
ClaIlam county, Elwha, 48 °05' n.br., 123 °40' v.l., Town
ship: 30 N, Range: 7 W, 500-600 ft.o.h . 

C. Washington: Pierce county, langs nordsiden af NisquaI
ly River mellem Elbe og Ashford, 46 °45' n.br., 122 °02' --
122 °12' v.l., Township: 15 N, Range: 5-6 E. 
Lewis county, langs sydsiden af NisquaIly River. løvrigt 
som ovennævnte fra Pierce eounty. 

D. British Columbia: Østsiden af Vaneouver Island fra 
Parksville og nordpå over Qualieum Beaeh, Qualieum 
Bay, Fanny Bay, Denman Island, Courtenay og Comox op 
til Oyster Bay, 0-300 ft.o.h. 

Europæisk Lærk (Larix decidua Mill.) 

Den europæiske lærk er indført i dansk skovbrug for ca . 
200 år siden. Vore ældste europæiske lærk, de såkaldte 
Tinghuslærk, menes at stamme fra Tyrol. Hovedparten af 
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vore ældste lærk er ganske sikkert af alpin oprindelse. Kun 
i et par af de ældre bevoksninger har lærkene visse morfo
logiske træk, der kunne tyde på, at de er af mere østlig 
oprindelse, måske fra Sudeterne. 

Proveniensforsøg anlagt i tidsrummet 1916-1941 med 
europæisk lærk fra en række lande - også uden for lær
kens naturlige udbredelsesområde - blev opgjort for 6-8 
år siden. Resultaternes betydning for praksis konkluderedes 
i en anbefaling af fortsat anvendelse af afkom af danske 
bevoksninger: kårede frøavlsbevoksninger såvel som den af 
kg!. skovrider JUST HOLTEN ved udvalg gennem flere gene
rationer forbedrede nordsjællandske lærk. Endelig anbefa
ledes også lejlighedsvis import af lærkefrø fra Polen, hvor
fra navnlig lærk fra Zagnansk har givet udmærkede resul
tater. Det har imidlertid vist sig, at de bevoksninger i Zag
nansk, hvorfra vi fik frøet, efter de nu foreliggende oplys
ninger ikke findes mere. 

Da landets behov for frø af europæisk lærk let kan dæk
kes ved høst i vore egne gode bevoksninger, bør merkantile 

importer af frø af denne art derfor ikke foretages .. 

Japansk Lærk (Larix lepto/epis (Sieb. & Zucc.) Gord.) 

De første plantninger af japansk lærk i danske skove 
menes at stamme fra 1880'erne. Skovfrøkontorets første 
import direkte fra Japan blev foretaget i 1898. Til og med 
1928 er herkomstbetegnelsen for det importerede frø kun 
Japan, derefter - indtil 2. verdenskrig - : Mount Yatsuga, 
1.800-2.800 m o.h. 

I forsøgsvæsenets lærkeproveniensforsøg indgår to prø
ver af japansk lærk leveret fra forstlige myndigheder i Ja
pan: 1) Præfektoratet Guma, Kagonotoyama, ca. 2.000 m 
o.h. ; 2) Præfektoratet N agano, Yamagata, 1.400 ID o.h. En 
bedømmelse af forholdet mellem de to prøvers vækstenergi 
er højst usikker, bl.a. fordi der er 7 års forskel i kultur
tidspunkt. Såvel med hensyn til stammeform som gren type 
er sidstnævnte proveniens afgjort bedst. 

Professor BERTIL LJNDQUST (1955) anfører efter studier 
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i Japan, at den japanske lærk her med stigende højde over 
havet får bedre stammeform, men samtidig stiger det rela
tive antal af grovgrenede træer. Han anbefaler derfor frø
indsamling i bevoksninger mellem 1.600 og 2.000 m o.h. 

I foråret 1960 er der her i landet anlagt proveniensfor
søg med 25 prøver af japansk lærk leveret fra en forstlig 
forsøgsstation i Japan. 

Egnede importområder: 

Japan: Honshu, Nagano Præfektorat, fra statsskove i højde
laget 1.400-1.800 m o.h. 

NB: Fra andre områder af Japan eller fra områder i øst
asien (Korea) bør frø af denne træart ikke importeres. 

Contortafyr (Pinus cantarta Laud.) 
Botanikerne skelner mellem Pinus contorta (Shore-Pine) 

og Pinus contorta latifolia (Ledgepole-Pine). Den først
nævnte er fremherskende i det fugtige bælte fra Stille
havet til og med Cascadebjergenes vestfald, medens sidst
nævntes hovedudbredelsesområde er Rocky Mountains. Der 
findes dog ifølge K. GRAM (1954) alle overgangsformer mel
lem de to typer. Forstligt skelner vi her i landet mellem 
Contorlafyr (kysttypen) og Murrayanafyr (indlandstypen) . 
De provenienser af indlandstypen, vi hidtil har fået fil 
landet, afviger fra kysttypen bl.a. ved at have længere og 
lysere, gulligt-grønne og mere krøllede nåle end denne. 

Ifølge mundtlig meddelelse fra forstkandidat LARS FEIL
BERG er efter de indtil nu foretagne arkivstudier Contorta
fyr først taget i anvendelse af Klitvæsenet i slutningen af 
1880'erne. Omtrent samtidig har Hedeselskabet for første 
gang anvendt Murrayanafyrren. 

Hovedparten af det Contorta-frø, vi har fået til midten 
af 30'erne, stammer formentlig fra kystnære steder i Wash
ington og Oregon. Fra 1937 er størstedelen af det indførte 
Contorta-frø kommet fra Lulu Island i det sydlige British 
Columbia. Af Murrayanafyrren har vi fået bl.a. fra Shu
swap-området i British Columbia, fra Alberta og Colorado. 
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En række proveniensforsøg med Contorta- og Murrayana
fyr er i foråret 1960 anlagt i hede- og klitplantager. 

Den del af Washington og British Columbia, der har in
teresse som importområde for frø af Pinus contorta Loud, 
kan groft inddeles således: 

A. Det relativt regnfaUige område øst for Olympic Moun
tains, dels disses østskråninger, dels Puget Sound-om
rådet. 

B. Vancouver Islands sydside og østkyst. 
C. Områder på og ved fastlandet i British Columbia. 

I område A findes større forekomster af velformet Con
tortafyr i de østlige dele af ClaIlam og Jefferson counties 
og i Mason county fra Lake Cushman og mod nordøst. 
Større frøpartier bør ikke importeres fra område A, før 
mere vel definerede indsamlingssteder kan udpeges. 

Fra område C bør større frøpartier ikke importeres , før 
en afprøvning af materiale herfra har fundet sted. 

Egnede importområder: 

B. Brilish Columbia: Sydsiden af Vancouver Island , fra 
Colwood og Luxton til Soake og Muir Point, samt fra Jor
dan River, ca . 48 ° 25' n .br., 123°35' - 124 °10' v.l., 100-200 
ft.o.h . 
Fra østsiden af Vancouver Island følgende: 
Nord for Nanaimo, 49 ° 15' n.br., 124' 05' v.\., 100-200 ft.o.h. 
Sydvest for Parksville ved Englishman River Falls, 49 ° 15' 
n.br., 124°25' v.\., 400-500 ft.o.h. 
Langs vejen til Port Alberni, nær Cameron Lake, 49 °20' 
n.hr., 124' 35' v.l., 600-800 ft.o.h. 
Dunsl11uir nord for Qualicul11 Beach, 49 °25' n.br., 124 ' 30' 
v.l. 
Området Courlenay til Oyster River, 100-200 ft.o.h. 

NB. Fra det tidligere benyttede område, Lulu Island 
B.C. bør der ikke importeres mere. 
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Forbruget af handelsgødninger her i landet er stadigt stigende. 
Følgende lille oversigt kan belyse udviklingen: 

Forbrug af kunstgødning 1000 t og høstudbytte 
(efter »Lommehåndbog for konsulenter og landbrugslærere«) 

1939 1949 1958 1959 

Superfo'sfat .. . .. .. ... .. . . .. 387 398 567 606 
Kaligødning 50 % .......... 89 141 320 336 
Kvælstofgødning . ... . ... .. . 251 279 636 673 
Høstudbytte i 
m il l. afgrødeenheder . ... .. . 113.2 132.6 139.1 119.3 

Jævnsides med stigningen i forbruget af handelsgødninger har 
der været en stigning i høstudbytterne. Tørkeåret 1959 afspejler 
sig dog meget tydeligt i oversigtens tal. Sammenhængen mellem 
gødningsforbrug og høstudbytte anses ikke for at være en en
tydig årsagssammenhæng. Både grundforbedringsfolk og plante
forædIere vil have deres del af æren for de stigende høstudbyt
ter, og ingen kan sige, hvorledes en sådan deling med rette kan 
foretages. 

Som bekendt arbejder man i land- og havebrug med en række 
kemiske jordanalysemetoder. Analyseværdierne fortæller om jO'r
dens indhold af vigtige plantenæringsstoffer. 

Analyserne foretages på flere autoriserede laboratorier. Sam
tidig med at man får tilsendt analyseresultaterne for indsendte 
jordprøver, får man ofte en trykt vejledning, der gør rede for, 
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hvorledes analyseresultaterne skal tydes . Det angives f.eks., hvor 
store mængder superfosfat man med fordel kan anvende til korn, 
hvis det fundne fosfoTsyretal er af en given størrelse. De an
befalede gødningsmængder er graduerede efter kreaturholdets 
størrelse og dermed staldgødningsmængden. I reglen står der 
yderligere i disse gødskningsvejledninger, at udførlige oplys
ninger om resultaternes vurdering fås hos den stedlige plante
avlskonsulent. Med andre ord, lokale forhold spiller en vis rolle 
ved vurderingen af analyseresultaterne. Grundlaget for de lokale 
særfortolkninger af analyseresultaterne er lokale gødningsforsøg. 

Det er velkendt, at land- og havebrugets konsulenter anbefaler 
deres klienter at få foretaget jordbundsanalyser, således at ,disse 
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kan danne basis for gødningsdoseringen . På baggrund af oven
stående oplysninger om gødningsforbrug m.m. kunne man vente, 
at land- og havebrug sidder inde med en velunderbygget viden 
om sammenhængen mellem analyseværdier og høstudbytte for 
forskellige plantearter. Forstmænd har da også ofte en fornem
melse af, at land- og havebrug er ilet langt forud for skovbruget 
med hensyn til viden om jordbunden. Det er dog et spørgsmål, 
om der er grundlag for misundelse og mindreværdsfølelse. For 
nylig har K. A. BONDORFF og K. IvERSEN hver publiceret en artikel, 
som kan belyse dette spørgsmål. 

I BONDORFFS artikel hefter man sig navnlig ved behandlingen 
af fosforsyretalIet. Udgangspunktet er en figur, som ved forskel
lige fosforsyretal viser merudbyttet i kg kerne ved tilførsel af 
200 kg superfosfat pr. ha til korn. Figuren er gengivet her som 
figur 1. 

Det fremgår, at figuren er baseret på et meget stort antal 
iagttagelser. Endvidere noterer man sig, at der er tale om gød
ningsforsøg. Det er altså i virkeligheden en »eksperimentel af
prøvning« af en forrnoodet korrelation mellem fosforsyretal og 
udbytte. 

Ved første øjekast vil man ved at betragte figur 1 nærmest få 
det indtryk, at den er fremstillet ved hjælp af et skud spurvehagl. 
Med lidt velvilje øjner man dog en tendens til faldende mer
udbytte for stigende fosforsyretal. Figur 2 viser det meget smuk
ke resultat af BONDOHFFS udjævning af materialet. Tendensen er 
imidlertid lidet overbevisende. Spredningen på udjævnings
kurven er så betydelig, at man må give BONDORFF ret, når han 
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siger: »Jag kan inte klandra någon, som - betraktande dessa 
resultat - vill fOrneka varje varde av forforindex, d.v.s. av kje
misk jordanalys.« (1. c. s. 13). 

BONDORFF bliver imidlertid ikke ved denne klare og letforståe
lige stillingtagen. Efter ovenstående citat giver han forskellige 
(hypotetiske?) forklaringer på, hvorfor korrelationen i figur 1 
ikke er bedre, end den er. Variationer i niveauet af de øvrige 
næringsstoffer og klimavariationer vil for eksempel øge spred
ningen. Endvidere trækker han forskellige andre næringsstof
index med ind i diskussionen (kalium tal, kobber tal m.fl.). Han 
påpeger nødvendigheden af, at de kemiske analysemetoder ka
libreres ved et stort antal markforsøg. Hans endelige konklusion 
bliver (I. c. s. 15): »Men fOr fosfor, kalium och koppar tror jag 
att framtida resultat av fiiltforsok inte kommer aU påverka 
relation erna mellan faltfOrsokens och den kemiska jO'rdanalysens 
resuUat.« 

Det er muligt, at BONDORFF har ret, men overbevist bliver man 
ikke. Efter artiklen råder landbrugsforskningen over resultaterne 
af 2200 gødningsforsøg med superfosfat, så det undrer unægtelig 
temmelig meget, at figurerne 1 og 2 er fundet værdige til publi
kation, lidet overbevisende som de er. 

Landbrugsforskningen har imidlertid også 'sine skeptikere, 
eller om man vil , realister. K. IVERSEN har i sin artikel behand
let den samme problem kreds som BONDORFF. Hans artikel er for
men tlig stort set baseret på det samme materiale, som BONDORFF 

har benyHet. Det er yderst interessant og meget belærende at 
læse IVERSEN'S artikel. 

Efterfølgende citat giver kvintessensen af artiklen (I. c. s. 476): 
»For den landmand, der alene har jOTdbundsanalysen at rette 

sig efter, er det rigtigt, at der er større sandsynlighed fOl' at få 
et merudbyHe, når tallene er lave, end når de er høje. 

Det bør bemærkes, at den oplysning disse tal yder den enkelte 
landmand, kan sammenlignes med den oplysning han får, når 
han køber en lodseddel i et lotteri, hvor der spilles i flere træk
ninger. 

For at holde spillerne til at spille i alle trækninger, er der 
flere og større gevinster i 6. end i 1. trækning. Der er større 
sandsynlighed for at få en gevinst i 6. end i 1. trækning på 
samme måde som der i jordbundslotteriet er større sandsynlig
hed for at opnå et merudbytte i marken, når tallene er lave, end 
når de er høje. 

I alle serier og i alle analyseklasser har køberen mulighed for 
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at (få) en nitte eller en gevinst. Der er dog den forskel på lotte
riet ag jordbundsanalysen, at i lotteriet får man en træknings
liste, der viser, om man har fået en nitte eller en gevinst, det får 
man ikke, når man alene får resultatet af jordbundsanalysen ; det 
er alene forsøget, der kan give oplysning herom.« 

IVERSEN slutter: 

»Jo flere forsøg man har på en egn, desto bedre er det grund
lag, man har for at give vejledning i gødningsanvendelsen.« 

H. Holstener-Jørgensen. 



FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD 5 • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

John Rolskov's Planteskole 
SeIr. Vissing Tele. 53 

Vi anbefaler 0$ med alle Arier 
Skovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulrurerne staar under 
HerkomatkontroUen med Skovfrø 

og -planter. 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

nr. Hansted 46 

SkOTJ-, 14- og Hækplanter saml 
Planter til Vildtremiser 

Plant..mlen er tilsluttet HerkOlllltkOlltlolleo 
med Skovfrø. og planter . 

Gulvfræ og Snifgavn 

af bøg købes 

C. C. HANSEN A/S 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

RIngstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 

Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

RØDEKRO TELELON 61933* DANMARK 
et righoldigt sortiment 

store og smll partier. 

SkovCrøet leveres af Statsskovf'nes PlanteavlsstatIon. Planteskolerne og salgskontoret er 
tilaluttet HerkomstkontroUen med skovfro og -planter. VI glver Dem gerne et tilbud pA 

Deres forbrug skrlflllgt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TIL: 

Kævler og snitgavn 
I BØG - EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/s 
nr. Hyllinge 64 



en endnu 
bedre 

PARTNER 
Partner R 12 er en videreudvikling 
af R II, som hidtil har været den 
mest solgte motorsav i skovlandet 
Sverige. R 12 er konstrueret med 
lang levetid for øje og er i besid
delse af de egenskaber, man I dag 
kræver af en moderne motorsav. 
Lav vægt, helautomatisk kædesmø
ring, rigtig balance, hurtigtskæren
de kæde og en ordentlig værktøjs
udrustning. 
Endvidere får De med en Partner 
motorsaven perfekt service og re
servedele til rimelige priser. 
Se den i arbejde I Forlang demon
stration eiler specialbrochure. 

Tekniske data: 5 HK (DIN) 90 cm' 
motor, membrankarburator, fugt
sikker magnet, arbejdsvægt 10,5 kg 

Pris med 18" sværd kr. 2075,
Incl. garantiforsikring og 2 service
eftersyn. 

FORLANG DEMONSTRATION 

Jylland: Nørre Sundby: Otto R. Nielsen. 
til. 3 42 22. Thisted: Otto Jensen. tlf. 163. 
Randers: Randers Værktøjsmagasin. tlf. 
1470. Hammal : Knud Christensen. tlf. 42. 
Horsens: Hans P. Ander.en AIS. til. 25211. 
Vejla: Basse-Hansen, tlf. 1730. Aabenraa: 
Andreas Patersen. tlf. 23221. Fyn: Odense: 
AIS Harald Nyborg, tlf. 121249. Lolland-

Falster: Nykøbing F: J. B. Bruun & Søn 
AIS, tif. 850099. Sjælland: Køge: Jørgen 
Augsburg. tlf. 25 00. Slegelse: L. Ulrich, 
tlf. 5200 01. Næstved: A. Larsens Eli ., tlf. 
7201 45. Glums.: Glumsø Isenkrem AIS. 
tlf. 73. Ringsted: Ejnar Christensen, til. 
1050. Holbæk: A. M. Bjørna Eli., tlf. 21 00. 
Jyderup: Gylling-folkmann, III. 64. Hille
rød: O. Petersen" Co., tlf. 122. Lyngby: 

Johs. Fogh, til. 811001. Bornholm: Rønne: 
Scootereentralen, IIf. 21 76. København: 
Forst & Jagthuset, HI 3030. L. V. Erlch .. n 
A/S, til. LU 2660. Cerl J. BOICk, tlf. C gt g6. 
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