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TEKNISK BlbLlUiEK

DE DANSKE SKOVE.
AF

Br. CHR. VAUPELL,

MED 21 I TEXTEN INDTRYKTE ILLUSTRATIONER OG ET TITELBILLEDE EFTER

ORIGINALTEGNINGER AF NORDAHL GROVE O. FL. SAMT ET KORT.

KJØBENHAVN.
P. G. PHILIPSENS FORLAG.
THIELES BOGTRYKKERI.

1863.

Forord.
Idet jeg herved indfrier mit Løfte til min afdøde Ven,

at besørge Udgivelsen af hans Arbeide om de danske
Skove, med hvis Correctur jeg fra Begyndelsen havde

været ham behjælpelig, maa jeg tillade mig at tilføie
et Par Ord.
Med den ham sædvanlige ubøielige Kraft og Iver
arbeidede han under sin store legemlige Afkræftelse

paa Fuldendelsen af nærværende Værk lige indtil de
sidste Dage før sin Død, og det var allerede dengang
saavidt fremrykket, at henimod Halvdelen af det var
rentrykt og den største Del af Resten naaet til 2den

eller 1 ste Correctur. Hvad der forefandtes i Manuscript
manglede vel den sidste Haand, men var dog saavidt
færdigt, at det ogsaa kunde fremtræde for Offentlig
heden i den Skikkelse, hvori det forelaa.

Som Indledning cr optaget cn kort Selvbiographi

af Forfatteren, der fandtes blandt hans efterladte Pa
pirer og vistnok vil være kjærkommen for Mange af
dem, der ere komne i Berøring med ham.
Kjøbenhavn den Ilte Mai 1863.

G-, Ploug*.

Vhristian Theodor Vaupell er fodt i Kolding, hvor mine For
ældre, afdode Oberstlieutenant Vaupell og Hustru Margrethe
Karberg, dengang boede. Min Fader var dengang Second - Rit
mester ved det holstenske Landsener - Regiment, med hvilket han
havde deltaget i Felttoget i Holsten.
Dette hørte til hans kjæreste Minder; han fornøiede os Born ofte ved Fortællinger om, hvad
han dengang havde oplevet, navnlig om hans Samliv med de franske
Officerer og Soldater. Ved Krigens Ende blev han udnævnt til
Second - Ritmester o: Ritmester uden Esqvadron. 1 denne Stillinghavde han neppe 500 Rdl. i Gage; alligevel formaaede lian ved
sin egen Tarvelighed og min Moders Sparsommelighed at give sine
sex Sønner en meget god Opdragelse. Undervisningen erholdt vi i
Byens lærde Skole, hvor vi maatte være velkomne, da der var stor
Mangel paa Elever. Da jeg blev optagen i Skolen, var Flertallet
af Lærerne saadanne, at de hverken kunde give os Interesse for
deres Fag eller synderligt Arbeide. Kun een af Lærerne, Adjunkt
Bryn dum, som nu er Overlærer ved Metropolitanskolen, foredrog
Historien og Geographien med en Alvor, en Iver og en Begeistring,
som hans Elever aldrig glemme; men heller ikke den Omstændighed
skaffede mig Hjemmearbeide; thi naar Lektien var gjennemgaaet
paa Skolen, kunde jeg uden Vanskelighed bevare den i min Hu
kommelse. Dette bevirkede, at den meste Fritid, naar Veiret tillod
det, blev anvendt til Udflugter i den smukke Omegn. Da Skolen
i Efteraaret 1833 fik en ny Rektor, der meget ønskede, at Eleverne
gave sig af med at botanisere, fik mine Udflugter derved et bestemt
Forniaal. En gammel Lærer, Adjunkt Borgen, der som Autodidact
havde dyrket alle Videnskaber, paatog sig at lære os Planterne at
kjende; naarsomhelst vi ønskede det, og det flere Gange om Ugen,
var den Gamle beredt til at gaae med os i Marken med Stokken i
den ene Haand og Hornemanns Plantelære i den anden.
Naar vi
fandt en Plante, som han ikke kjendte, — og det var i Begyndelsen

IV
Tilfældet med de allerfleste — satte vi os ned for at bestemme den.
En læste Beskrivelsen for ham, medens han selv med Loupen i
Haanden prøvede, om den passede paa Planten.
Denne Skolens
Lyst til Botaniken holdt imidlertid ikke længe ud; efter nogle Aar
var jeg uden Selskab paa mine Excursioner, idet disse fandt Sted
i en saadan Udstrækning*, at min gamle Lærer ikke kunde følge
mig og derfor maatte lade sig nøle med hjemme at beundre mit
Udbytte og hjælpe til at bestemme de nye Planter.
Noget, der
unægtelig meget bidrog til at forøge Lysten, var den Omstændig
hed, at jeg saa ofte fandt Plantearter, som efter Hornemann vare
store Rariteter for den danske Flora, saaledes Cardamine impatiens,
Dentaria bulbifera, Tussilago alba o.s.v., ja selv Planter, der vare
nye for Danmarks Flora, som Barbarea stricta.
Af Langes Dan
marks Flora vil man ogsaa kunne skjønne, at mine Excursioner
ikke vare aldeles uden Resultat. Mine botaniske Sysler bragte mig
ogsaa tidlig i Berøring- med Videnskabsmænd; i mine Ferier be
søgte jeg engang Professor Nolte i Kiel, og jeg leverede flere
Bidrag til det Herbarium over Hertugdømmernes Flora, der blev
udgivet af Organist Hansen.
Imidlertid havde Skolen meget forandret sig til sin Fordel.
Doktor Bjerregaard, der 1837 blev Overlærer, gjenneingik Klas
sikerne paa en smagfuld og forstandig Maade, saa at vi følte os i
hoi Grad tiltrukne af hans Foredrag, og Beskjæftigelsen dermed
hjemme fik en Interesse, som vi ikke før havde kjendt.
1841 tog jeg examen artium med bedste Charakter. Mine
Studier ti] anden Examen begyndte jeg med stor Alvor; jeg havde
nemlig medbragt til Universitetet en uhyre Videbegjærlighed, saa at
jeg foruden de anordnede Forelæsninger hørte alle dem, jeg kunde
overkomme, t. Ex. Sanskrit hos Hanimerich. Den Forelæsning,
som imidlertid mest beskjæftigede mine Tanker, var Madvigs over
romerske Antikviteter; de skaffede mig et Blik paa de antike Sam
fund og deres Forhold til de moderne, som maa være en stor Til
fredsstillelse for Enhver, der i den lange Skoletid har læst Klassi
kerne og saaledes samlet mangfoldige Kundskaber til Oldtidens
Samfund, men endnu mangler den ledende Idee, der skal bringe
Sammenhæng i og forene de mange Enkeltheder til et Hele. Efter at
have taget examen philosophicum med bedste Charakter, valgte
jeg, da jeg ikke turde betroe min Fremtid til Botaniken, Theo
logien til mit Studium. Meget havde de philosophiske Forelæs
ninger bidraget dertil; thi de ere jo af den Beskaffenhed, at de let
fore Tilhørerne over til Theologien, saaledes som denne er construeret
efter de philosophiske Begreber.
Theologien fængslede mig snart
saaledes, at jeg næsten glemte Botaniken. Da det er mig umuligt
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at lære Noget, som ikke interesserer mig, maatte jeg lægge Planen
til mine Studier niere efter Videnskabens end efter Examens For
dringer; jeg undgik aldeles Manudukteurer og de skrevne Collegier,
hørte kun de Docenter, som interesserede mig, og læste Meget af
det, jeg ansaae for det Bedste af den tydske Theologi. Da
jeg var saaledes stillet, maatte Marten s en s Forelæsninger være
mig til uberegnelig Nytte. De forskaffede Tilhørerne en inder
lig Glæde, som vel især kom deraf, at Christendommens Sand
heder, som vi i Barndommen havde annammet, og som Tidens Van
tro og Spottesyge havde tilsløret, her droges frem for Tan
ken i deres hele Styrke og Glands.
Uagtet jeg havde studeret
med største Flid og havde tilegnet mig et stort Kundskabsforraad,
var det dog ikke uden Vanskelighed, at jeg erholdt bedste Charak
ter til theologisk Attestats, og jeg troer, at den snarere skyldes
Professorernes gode Mening om min Kundskab end mine Examenspræstationer.
Foraaret 1847 tog jeg atter fat paa Botaniken og søgte ogsaa
at skaffe mig nogen Indsigt i de andre Naturvidenskaber. Ingen af
disse blev dengang dyrket med s'aamegen Iver som Geologien; navn
lig syslede Polyteknikerne, der dengang ikke vare saa praktiske
som nutildags, meget dermed.
Ved min Ankomst til Universitetet
var Geologien for mig noget Nyt. Da jeg begyndte at høre Forch
hammer skildre de geologiske Perioder med deres Fauna og Flora,
syntes ingen Videnskab mig saa tiltrækkende som Geologien , idet
det historiske Element her fremtræder ved Siden af det naturhisto
riske.
Ogsaa en anden Omstændighed havde rettet min Lyst til
denne Videnskab.
Paa mine botaniske Excursioner havde jeg allerede længe havt
Opmærksomheden henvendt paa de forskjellige Jordbundsforhold,
som vort Fædreland frembyder.
Ved at lægge Mærke til, hvormeget Floraen afhænger af Jordbundsforholdene, var jeg kom
men paa den Tanke at forfølge disse paa den jydske Halvø,
hvor Forskellighederne imellem Formationernes Flora ere meget
stærkt fremtrædende, og’ i denne Retning skrev jeg i Schouws
Ugeskrift en lille Notits om de danske Træarters Forekomst. En
god Leilighed til at prøve mine Ideer tilbød sig, da jeg Sommeren
1847 holdt et botanisk Kursus for Eleverne paa det landoekonomiske Institut paa Haraidslund. Vinteren 1847 udvidede jeg mine
Studiers Kreds til Chemien.
Dette endte den 21de Marts 1848;
thi da jeg denne Dag Kl. 9 indfandt mig paa Laboratoriet, blev der
mig sagt, at der den Dag ingen Øvelser var paa Grund af Proces
sionen til Christiansborg, som skulde finde Sted Kl. 11. Ved de
paafølgende Begivenheder blev Situationen snart en saadan, at

VICBA
je g

fo r

T id

læ n g e re

m in

g le m te

f u lg te

og

V id e n sk a b

T id e n s

S trø m .

baade

S te d

i

A rm e e n

E f te r m id d a g

vi

vi

Da

S le s v ig .

gaae

ik k e

fø rst

K l.

e fte r

b le v e

øsende

tillig e m e d

lie u te n a n t R y e

at

v æ r d ig « .

rer

m e d b ra g te

En

T im e

b e fa n d t

var K anonaden

os

rø g e n ;

det var

s e rn e ,

og

ik k e ,

havde

den

o v errask e d e

sneget

H e rre

v æ re

a t træ n g e

in d

ned

e fte r

den

k a s te t

og

H u rtig h e d

D an n e b ro g .
k a ld te

i

a lle

im o d

K am p

som

var

tilb a g e

M osen

ankom
til

m ed

H egn

O p træ d e n

V or

at W ran g e l

s e lig ,
dem

g je n n e m

paa

F a n e b æ re re n A d m ir a llie

h v ilk e n

m ed

saa
en

sendt os
og

b le v

havde

tra k

at vi
n ie re
til

os

end

H jæ lp ,
m ed

som

sn a rt

s ig .

at

h v ile
Fou-

s tille

ø ie b lik k e lig .

E fte r

P re u s

at have

ju s t til

s ig

fo r

a f F r is k a re r n e ,

W ran g e l
ad

tæ n k e

k a s te t

s ig

m ed

fle re

V e ie

p lu d s e lig

B læ n k e re

B a ta illo n s

M ed

paa.

en

f ø r te P r e m ie r lie u te n a n t M y h r e
op

og

noget

S id e r a f D a n n e v irk e ,

v æ re t

frem

saa

s in

den

m ed

kunde

O v e rm a g t.
over

M osen

s ty re d e

b e fa n d t o s
B a ta illo n ,

I lte

h a a rd t a n g re b e n ,

T ilb a g e to g e t

og

1 la n k e

p lu d 

tilb a g e 

han

naae,

paa

v a ie n d e

saa

og

k r a f tig

S ik k e rh e d ;

i F ro n t o g

tre d o b b e lt

da

b le v F je n 

a f B a ta illo n e n ,

begge

han

og

B akken,

ad

s to lt s k re d

saa

e n d K ru d t

v ig e

B ande

en

R e s te n

baade

b le v

og

Fou

sam m e

e fte r

ik k e A n d e t

s m ig r e d e

b e k y m re t fo r

B a ta illo n e r ,

de

os,

os,

1 s te

O rd e n
R ye

F ro k o st

vi

h jæ lp e ,

den

d e r m a a tte

ham A ndet at

gave

H egn

fra

den

og

og

th i

s k u ld e

la v e d e

F la n k e

B akken

ad

B ü lo w

in d b ild t

A v a n tg a rd e ,
da

s p is te

m eget

saae

vi

m en

og

T illid

til d e t a n d e t

S k ræ n t o v e n fo r B u s tru p - D a m ;

en

A v a n tg a rd e ,

S itu a tio n e n

san d Æ re ,

O m s id e r k o m

in d e n fo r F o rp o s te rn e .

S le s v ig ,

i

b e u n d rin g s v æ r d ig '
os

s ig

danske

over

i hans

s ig

v is te

h e f tig ,

O b e r s t

denne

s n a r t v ild e

d e r I n te t;

B a ta illo n e n

paa

vi havde

som

der

at

danske

den

der

je g

b le v

en

m ig

s e n d te

Q v a rte r,

læ n g te s

vi

og

os

vi

b le v e

a n g r ib e .

v ild e

h e ra f b le v

m en
O rd re ,

den

e fte r

je g

og

Ø nske

s k a l v is e

S venske,

de

ik k e

der

N a tte m a rc h e n ,

fo ran

om

Q v a rte ra n v isn in g ,

m ed

e fte r

o g je g

k je d e lig ;

og

» D e t e r m ig

O rd :

de

i F o r

D e tte

B a ta illo n .

1 s te

til

s k a ffe d e

F o u re re n

ta lte

P re u ss e rn e ,

re ren

m ed

os

B a ta illo n ,

eget

E fte r

til

m a a tte

h v o r v i n o g le T im e r

til G o tto r p ,

a fg iv e t

os.

b e s v æ r lig

til

P aaske-

F le n s b o rg

fra

f ø lg e

T o u re n

vi

H a r t v ig s e n

m edens

O ff ic e r e r n e ,

om

at

m in

S tu d e n t

K o m p a g n i;

m ed

S tu d e n te r

m o d to g

v a lg t

har

de

ankom

s ig .

L a n d s o ld a te r,

300

kunde

de

g jo rd e

S tu d e n te r,

m est

b e fa n d t

M a rch e n

fo r

B a ta illo n e rn e .

til

a n d re

3

at

end

M o rg en e n

fo rd e lte

paa

de

og

A p ril o m

19de

T )e n

F r iv illig e ,

52

os

vi

R egn

C e n tra lsk o le n ,

y n g re B rø d re

A v a n tg a rd e n

h u r tig e r e ,

om

4

f ir e

begave

dannede

en

m ed

fo r

F ø rer

som

paa

E f te r m id d a g .

og

h v o r m in e

S le s v ig ,

lø v e rd a g

e n in g

F o rm id d a g

a fg ik je g

M id d a g e n

Ø v e ls e r n e

b e g y n d te

M a r ts

28de

D en
fan d t

den

g ik

s k e te

vel

at

VII
ligesaa hurtig som den første Overgang, men ikke med den samme
Orden.
Svagt forfulgte af Preusserne trak Bataillonerne sig nu
tilbage.
Jeg var imidlertid bleven aldeles overvældet af Træthed ; med
Undtagelse af Morgentimerne havde jeg tilbragt 24 Timer under
Vaaben. Til saadanne Anstrængelscr var jeg uvant ; jeg kunde der
for ikke følge Bataillonen, men blev tilbage som den sidste Efter
nøler, idet jeg med Moie slæbte mig frem over Engene og kun
sørgede for, at de preussiske Fortropper ikke skulde naae mig.
Ankommen til Pulverholz traf jeg mine Kammerater, der vare noget
flaue over Fægtningens uheldige Gang; forresten smigrede man sig med
det Haab, at Dagen endnu ikke var tabt. Slaget var imidlertid stand
set, Skydningen var ophørt, og begge Parter syntes at tage sig en
Hvile efter den anstrængende Formiddag; hen paa Eftermiddagen
hørtes imidlertid enkelte Skud, der snart gik over til en levende
Geværild, som forplantede sig baade til Venstre og Høire; den
vidnede om, at Preusserne vare ifærd med at forcere Indgangen til
Skoven.
Jeg med nogle Andre blev sendt op til et Hegn, der
flankerede Veien, som forer ind i Skoven; jeg’ var neppe kommen
der, før alle mine Ledsagere forlode mig, og1 strax derefter mær
kede jeg, at jeg var saaret, ved at Blodet i Strømme væltede
ud af det venstre Ærme. Jeg havde en Følelse af, at Blodet kom
fra Brystet, hvorfor jeg ikke tænkte paa at standse den strøm
mende Blodmasse. Den forste Virkning af det store Blodtab var
en complet Afmattelse, saa at jeg ikke kunde bevæge mig. Fægt
ningen blev imidlertid stedse heftigere. Preusserne trængte flere
Gange ind i Skoven, men naar de Danske samlede sig til Angreb,
ilede de tilbage til Udkanten. Dette gjentog sig hele Timer. Jeg laa
imellem begge Parter paa en Skrænt, dækket paa den Side, hvorfra
Preusserne kom. Afmattelsen var imidlertid gaaet over til en fuldstændig
Dosighed, saa jeg længe ikke ændsede,hvad der tildrog sig omkring mig;
pludselig blev jeg vækket ved de Danskes langtrukne hæse Hurra, jeg
saae atter de blaae Officerer foran Rodkjolerne. Da disse skode efter
de flygtende Preussere, forvildede en af deres Kugler sig til mit
venstre Knæ.
Hermed var 1ste Bataillons Dagværk endt, og den
gik tilbage til Skoven, hvorefter Preusserne kom igjen. En af
disse, der havde lagt Mærke til, hvor uheldig min Stilling var, idet
jeg netop laa der, hvor begge Partierne stadig stødte sammen,
slæbte mig hen til et nærliggende Hus, hvorfra jeg silde paa Af
tenen blev kjørt til Slesvig. Først Tirsdag Eftermiddag blev Saaret
undersøgt af Lægerne, og jeg blev befriet fra Klæderne, der vare
fyldte med den størknede Blodmasse. Hele den venstre Arm var
imidlertid ved Blodtabet uden Følelse og Bevægelse. Uagtet Over-
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armsbenet var knust, troede Langenbeck dog ved en Resection at
kunne spare Armen, men da Koldbranden truede med at angribe
Skulderen, bekvemmede han sig til at amputere den Fredag Efter
middag. Svovlætheren satte mig strax i en saadan drømmende og
phantaserende Tilstand, at jeg ikke mærkede noget til Operationen;
jeg saae Alt, men anede ikke, hvad der skete, og da Langen
beck pludselig udbrød: »Es lässt sich nicht vermeiden!« (han
mente at exafticulere istedetfor at amputere Lemmet), saa drømte
jeg, at det gjaldt om, at tydske Sørøvere vilde kaste mig i Elben.
Efter Operationen var Afkræftelsen saa fuldstændig, at Læ
gerne, overbeviste om, at jeg Intet kunde høre, i min Nærværelse
gave mig Charakteren »Wenig Hoffnung«.
Da Lazaretherne i Slesvig næsten alle bleve ■ indrettede uden
nogen foregaaende Forberedelse, var Forpleiningen i de første Dage
saa slet, som den vel kunde være. For at raade Bod herpaa,
overtoge Damerne i Slesvig sig samme, og de røgtede deres Kald med
største Iver og Nøiagtighed. Dette i Forening med den omhyggelige
Behandling fra Lægernes Side (paa vort Lazareth, Prindsens Palais, vare
Doktorerne Niese ogGötsche ansatte) øvede en heldig Indflydelse
paa de Saaredes Helbredelse; det var navnlig de danske Saarede,
hvoraf Lægerne i denne Henseende havde mest Glæde; thi uagtet
vi alle vare haardt saarede — over Halvdelen vare amputerede —
mindes jeg kun et eneste Dødsfald paa Lazarethet.
Fire Uger efter Operationen var Krisen overstaaet. Velbefin
dendet og Kræfterne begyndte efterhaanden at vende tilbage, saa at
jeg kunde nyde Lazarethlivets Behageligheder.
Begivenhederne
bragte til vort Lazareth Folk af alle tydske Nationer; de fleste af
disse ligesom Indvaanerne af Byen Slesvig, med hvilke vi kom i
Berøring, vare i politisk Henseende os aldeles modsatte; dette foraarsagede os dog ingen synderlig Ubehagelighed, jeg tænker især
fordi begge Parterne med største Oprigtighed udtalte deres Over
bevisning.
Paa et andet Sted har jeg skildret de mærkelige
Sammenstød, hvortil Livet paa Lazarethet gav Anledning.
1 Begyndelsen af August blev Kuglen, som havde saaret mig,
opdaget paa den venstre Side af Rygraden.
Efterat den var
skaaret ud, blev jeg som krigsudygtig sendt hjem. Over Flensborg
kjørte jeg til Sønderborg, og paa denne Tour passerede jeg Af
delinger af næsten alle tydske Nationer; yderst mod Arvefjenden
stode Nassauerne, hvis GeneralAhlefeldt sendte mig med en Parlementair til Dybböl.
Ankommen til Hjemmet led jeg længe meget af Mathed og af
nervøs Iloste; jeg tænkte paa at gaae til Syden for at styrke mig,
men af Mangel paa Understøttelse maatte jeg opgive denne Plan.
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Sysle med Videnskaben gad jeg gjerne, men den kunde ikke føde
mig, og derfor maatte jeg søge Informationer. 1 v. Westens Skole
havde jeg været Lærer siden 1845, og der erholdt jeg snart til
strækkeligt Arbeide, især ved den forandrede Stilling, som Natur
videnskaberne kom til at indtage efter den nye Undervisningsplan
for de lærde Skoler.
Som theologisk Studerende havde jeg havt
Plads paa Regentsen; kort for jeg drog i Felten, var jeg flyttet
ind paa Borchs Collegium, hvor jeg forblev lige indtil 1853. Uag
tet jeg havde mange Informationer, fordelte jeg dem saaledes, at
jeg kunde offre idetmindste to Dage af hver Uge til mine Studier.
Ved S teen s tru p s Undersøgelser var Opmærksomheden bleven henvendt
paa de danske Tørvemoser. I Aarene 1849, 50 og 51 var jeg sysselsat
med, tildels ved Hjælp af Mikroskopet, at undersøge de Plantedele,
som danne Tørven, og af de Levninger af Fortidens Skove, som
findes i Moserne. I begge Henseender lykkedes det mig at frem
drage Plantearter og Forhold, som hidtil ikke vare paaagtede.
Medens jeg om Sommeren var beskjæftiget med Tørvemoserne, arbeidede jeg om Vinteren paa den comparative Stengelanatomi;
saaledes leverede jeg i den naturhistoriske Forenings Meddelelser en
Afhandling over Aroidé - Stenglernes Bygning, især efter det Ma
teriale, den botaniske Haves Drivhuse frembyde. Af større Udstræk
ning vare mine Undersøgelser over de dicotyledone Mellemstykkers
Bygning; jeg havde her det Held at opdage ikke faa Stengler,
paa hvilke det, som man hidtil havde antaget for gjældende for
alle dicotyledone Stengler, ikke havde nogen Gyldighed.
En Af
handling, bygget paa saadanne Data, maatte fortrinlig egne sig til
en Disputats.
Alligevel opnaaede jeg ikke at faae den antagen;
den blev mig tilbagesendt paa Grund af den mangelfulde Form, og
da jeg havde rettet derpaa, blev det mig betydet af afdøde Pro
fessor L ie bin ann, at den aldrig kunde blive antagen, det være nu,
fordi han som Systematiker ikke tiltroede sig Indsigt til at be
dømme et saadant planteanatomisk Arbeide, eller af andre Grunde.
For at godtgjore det Uretfærdige i denne Bedømmelse, lod jeg Af
handlingen trykke baade paa Dansk og paa Tydsk, og vist er det,
at hverken Videnskaben i Tydskland eller Frankrig har vraget dette
Arbeide.
Vinteren 1852 holdt jeg en Forelæsning’ over Planteanatomien ; de besværlige Informationer og Mangel paa Understøttelse
forhindrede mig imidlertid i at fortsætte den den følgende Vinter.
1 mine Sommerferier bereiste jeg den danske Halvøes Vestkyst. To
Gange har jeg passeret hele Kysten lige fra Husum op til Hjør
ring. Hvad der har gjort Vestkysten af den danske Halvø inter
essant for mig, er især Marsken og Klitterne, hvis Tilblivelse og
Flora meget have sysselsat mig; men hertil kommer endnu den hyp-
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pige Forekomst af Brunkulstykker, som ledsage Ravet, hvilke vel
kunne være meget smaa, men hvis Struktur dog er saa vel vedlige
holdt, at man ved Hjælp af Mikroskopet kan bestemme den Af
deling af Planteriget, hvortil de Træer have hørt, der sandsynligvis
have været samtidige med Ravtræet.
1854 begyndte jeg med mine Venner Dr. C. Ltitken og Dr. C. Fog
Udgivelsen af Tidsskrift for populaire Fremstillinger af Naturvidenskaben.
Sommeren 1855 tiltraadte jeg med offentlig Understøttelse en
Reise til Udlandet. Jeg besøgte først de Nabolande, hvis Jordbunds
forhold frembyde størst Lighed med vort Fædrelands: jeg gjennemstreifede et stort Tørveland, der ligger paa begge Sider af EmsFloden, og som indtager en Del af Hannover og Holland, derefter
bereiste jeg de hollandske Marskegne lige til Scheidens Munding.
Da Aarstiden blev noget ublid, tog jeg til Paris, hvor jeg denne
Gang kun gjorde et kort Ophold; thi allerede den 1ste October
drog jeg til Middelhavet, idet jeg haabede, at et Ophold under Nizzas
milde Vinter vilde være meget gavnligt for mit Bryst, der siden
Krigen havde været lidende, navnlig i høieste Grad modtageligt for
Paavirkning saavel af Veirliget som af meget Andet.
En Vinter
tilbragt i Nizza synes fortrinlig at egne sig for Brystsvage, thi selv
i den koldeste Maaned mærker man ikke til Vinter. Temperaturen
er saaledes, at man, ganske enkelte Dage undtagne, hver Dag kan
bevæge sig, uden at Aandedrættet besværes af Kulde eller af Hede.
Paa mine Excursioner lier fik jeg ogsaa den bedste Leilighed til
at gjøre mig bekjendt med de Træarter, der ere vildtvoxende i Eu
ropa eller der dyrkes i Friland; men hvad der gav mig mere Ud
bytte, var at iagttage vore Frilandstræer, navnlig deres Lovspring,
under Nizzas milde Vinter.
Disse Forhold gave mig et rigt Ma
teriale til physiologiske Undersøgelser. Hvad der ogsaa bidrog til
at gjøre Opholdet i Nizza i høieste Grad behageligt, var den Lei
lighed, som her tilbød sig, til at omgaaes med oplyste Folk af alle
Europas Nationer. Klimaet og Politiken kalde hver Vinter en Ko
loni af Fremmede til Nizza, der enten som de Landflygtige ikke
niaae være hjemme, eller som Englænderne ikke ville være hjemme.
Tilfældet vilde ogsaa, at der denne Vinter var saamange danske
Familier i Nizza, at jeg aldrig savnede Omgang med Landsmænd.
Med Foraaret brød jeg op fra Nizza, gjennemreiste Provence
og besøgte derefter Klitterne sydvest for Bordeaux ved Atlanter
havet, hvorefter jeg den 1ste Mai ankom til Paris.
Her tilbragte
jeg mine fleste Formiddage paa det botaniske Museum i Jardin des
plantes samt paa Delesserts botaniske Bibliothek; med stor lorekommenhed blev jeg modtagen af Vil morin og den gamle Bota
niker Gay, i hvis Hus jeg gjorde Bekjendtskab med de fleste
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Pariser Botanikere. Fra Paris foretog jeg en Udflugt til Flandern,
og da det franske botaniske Selskab havde bestemt en Udflugt til
Auvergne, besluttede jeg ikke at forsømme denne Lejlighed til at
see et Laud, der er saa rigt paa Vulkaner, og hvis Bjerge hæve
sig saa høit, at de have en alpinsk Vegetation. Jeg ankom først
efterat Selskabet havde holdt sit første Mode, paa hvilket man efter
Forslag af C hatin, botanisk Professor ved Ecole de pharmacie,
havde valgt mig til Vicepræsident. Efter at have tilbragt tre
Dage med at botanisere paa Vulkanerne omkring Clermont, brød
Selskabet op til Mont d’Or, der hæver sig saa høit, at Sneen
bliver liggende i Kløfterne hele Sommeren.
Skovene, Engene,
Klipperifterne vare dækkede af de blomstrende Alpeplanters brogede
Flora. Den 27de Juli holdtes Slutningsmodet paa en fri Plads i
den saakaldte Capuciner-Skov; Præsidenten Lee o cq havde just talt
om de forskjellige Indvandringer af Plantekolonier, der havde nedsat
sig paa Mont d’Ors Bjerge, da disse ved Vulkanernes Fremkomst
bleve hævede op i Alpe - Floraens Region. Da vi just vare forsam
lede i en Skov, sammensat af Bøg og Ædelgran, tog jeg deraf An
ledning til at udvikle min Theori om Bøgens Indvandring i Dan
marks Skove, dens Kamp og Seir over de andre Træer; til Slut
ning spurgte jeg, om man ikke ogsaa havde iagttaget noget Lig
nende paa Mont d’Or, hvor Bogen og Ædelgranen kæmpe om
Herredømmet. Ideen gjorde Opsigt ved sin Nyhed og vandt noget
Bifald; man opfordrede mig’ baade strax og senere til at udvikle
mine Ideer i et fransk Tidsskrift. Jeg bestemte mig derfor til at
forsøge mig i en fransk Afhandling, som Decaisne, botanisk Pro
fessor ved Jardin des plantes, lovede at optage i Annales des scien
ces naturelles. Som Forberedelse til dette Arbeide foretog jeg først
en dansk Bearbeidelse af Stoffet; da det var skeet, fandt jeg, at
jeg bedre kunde oversee det og gjore Uddrag deraf, naar det var
trykt, og saaledes udkom min lille Bog om Bogens Indvandring i
de danske Skove. Dette Skrift liar vundet langt mere Bifald, end
det fortjener; thi de allerfleste Data havde længe været bekjendte, og
kun enkelte — til Exempel Skovrider Holten s Beretning om den
mærkelige Bestandsforvandling, som er foregaaet i dette Aarhundrede
med mange Skove paa Laaland, — vare nye. Mere berettiget var
den Opsigt, som Afhandlingen gjorde i Udlandet, hvor man hidtil
ikke havde vidst, at der i den danske Jordbund var bevaret et saa
stort Materiale til at oplyse Fortidens Skovvegetation. Ikke overalt
mødte min Anskuelse Bifald.
Schlechten dal i Halle mente, at
den Paastand, at Fyrren var aldeles forsvunden af de naturlige
danske Skove, Intet havde at betyde, saalænge Jylland endnu i bo
tanisk Henseende var et terra incognita
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Kort efter min Hjemkomst fra Udlandet døde Professor Lieb
mann, og en Maaned derefter erholdt jeg det Smithske Legat,
hvorved det blev mig muligt at offre niere Tid paa min Videnskab.
Jeg behøvede nu ikke at informere saameget som for min Uden
landsrejse. Aldeles opgive denne Virksomhed kunde jeg imidlertid
ikke; thi dels er en saadan Virksomhed en Adspredelse fra Stu
dierne , dels havde Informationer foraarsaget mig megen Glæde.
Jeg indskrænkede mig derfor til en Skole, hvor Lærerne ikke alene
bruges til at bibringe Eleverne en bestemt Kundskabsmasse, men
hvor der ogsaa sørges for, at de i enhver Henseende føle sig til
fredse i deres Virksomhed. Hvad mine Studier augaaer, da vare
disse især rettede paa mikroskopiske Undersøgelser af Planter af
Confervernes Orden.
Allerede før min Udenlandsrei.se havde jeg
givet mig af med at iagttage de mærkelige biologiske Forhold ved
disse Planter, navnlig deres Formering ved Sværm sporer. Pringsheim havde imidlertid paaviist, at nogle herhenhørende Slægter
ogsaa vare udrustede med Befrugtningsorgan.
I tre Sommere har jeg stræbt at forfølge disse Planters Ud
viklingshistorie. I Hovedsagen har jeg kunnet bekræfte Rigtigheden
af Prings heim s Iagttagelse, men desforuden har jeg dertil kunnet
føie enkelte ikke uvigtige Bidrag.
Ovenstaaende vil tilstrækkeligt vidne om den Iver, hvormed jeg
har dyrket min Videnskab. Om min Virksomhed i det Offentliges
Tjeneste har jeg derimod Intet at berette. Da de mange Bestillin
ger, som havde overvældet Prof. Liebmann, ved hans Død bleve
delte imellem Flere, blev jeg aldeles ignoreret; endogsaa Forst
botaniken tilfaldt en Anden, uagtet det var notorisk, at Ingen kjendte
bedre end jeg til de danske Træarter og de danske Skove, uagtet
det allerede i 1852 var paatænkt, at jeg skulde læse over Forst
botaniken, uagtet man endnu efter min Hjemkomst i 1856 havde
talt til mig derom og uagtet den eventuelle danske Forstvidenskab
i høieste Grad trænger til Forstbotaniken. Fra en anden Side har
jeg derimod kunnet glæde mig ved en stor Imødekommen, nemlig
fra det kongelige Landhusholdningsselskab
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Förste Afsnit.
De historiske og naturlige Betingelser
for
Træarternes Fordeling i Skoven.

Første Kapitel
Skovbruget i Fortiden.
Vor Tid gjør Epoke i den danske Agerdyrknings - Historie.

Naar vi see 90 eller 100 Aar tilbage i Tiden, finde vi, at
den danske Jordbund den Gang ikke var istand til at frem
bringe Produkter, som enten ved deres Beskaffenhed eller
deres Mængde kunde gjøre Fordring paa Anerkjendelse.
Kornet var urent og Forraadet saa ringe, at Udførselen for
hundrede Aar siden knap var en Tiendedel af det, som den
nu er. Egne, som nu ere berømte for deres Frugtbarhed,
vare i enkelte Aar ikke istand til, at føde sig selv, men saavel
Menneskene som Husdyrene maatte da fødes af Regeringen eller
Godseierne; thi de forskjellige Aars Veirlig øvede en saa stor
Indflydelse, at en streng Vinter, en meget tør eller vaad Som
mer kunde foraarsage Misvæxt. Bøndergaarde i Syd-Sælland,
hvorefter der nu er saa stor Begjær, fandt ofte ingen Lyst
haver«; thi Markerne gave intet Udbytte. Det syntes som
om Jorden, efter at være dyrket i tusinde Aar, var afkræftet
og ikke længere formanede at føde saa mange Mennesker
og Dyr som forhen.
Alt dette er i den nyeste Tid undergaaet den største og
glædeligste Forandring.
Den danske Byg nyder paa alle
1*
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llandelspladse den største Anseelse, og avles i en saadan Masse, som forholdsvis ikke finder Sted i noget andet
Land; thi det er ikke sjeldent, at man kan høste mere end
20 Tønder deraf paa en Tønde Land. De Lerjorde, som
før ikke gave tre Fold Rug, give nu 10—20 Fold Hvede.
Kvægavlens Produkter have baade i Kvantitet og Kvalitet naaet
en Udvikling, som blot for 50 Aar siden vilde have været
anseet for umulig. Ja, man er i en vis Grad bleven Herre
over Veirligets Indflydelse, og. det er i Troen derpaa, at For
pagteren paa en længere Aarrække paatager sig store For
pligtelser. Ved at forske efter Grundene til, al den Jord,
som før gav ringe og undertiden ingen Afgrøde, nu i Reglen
giver saa gode Afgrøder, at de ofte overgaae dem, som er
holdes i de bedst dyrkede Lande, som England og Belgien,
vil man snart finde, at det ikke er de naturlige Forhold,
som have forandret sig, men at Menneskene have lært bedre
at benytte dem. Siden Valdemarernes Tid var Agerdyrknin
gen bleven staaende paa det samme Trin; Bonden tænkte
aldrig paa at dyrke Jorden bedre, end han havde lært af sin

Fader; kun Faa vidste, at Tænkning ogsaa var anvendelig
paa Agerbruget. Nogle Tiaar efter Midten af forrige Aarhundrede fik Agerbruget stor Interesse for Mange ; det blev
indlysende for dem, at ved al forbedre Driftsplanen, ved at
anvende bedre Redskaber, ved at benytte alle de naturlige
Fordele, som vare tilstede, og endelig ved at efterligne Eng
lændere og Holstenere, kunde Agerbruget i høi Grad for
bedres, hvilket Nutiden, som vi have seet, har godtgjort.
Men hvorledes skulle vi forklare, at samtidig dermed har
Skoven, uden at være gjødet eller paa nogen Maade pleiet,
udviklet sig med en Frodighed, som Fortiden ikke kjendte, og
Livet i Skoven udfoldet en Mangfoldighed, som vanskelig lader
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sig skildre? Mange Fremtoninger i Træernes Liv og indbyrdes
Forhold, som hidtil have været upaaagtede, fremtræde saa
tydelig, at de ei kunne oversees. Da der for nogle Aar
siden blev sägt, at Egen fortrængtes af Bøgen i de
danske Skove, var denne Paastand for de allerfleste Skovdyr
kere saa ny, at mange ikke vilde indrømme Sandheden deraf.
Nu have de Samme vænnet sig dertil og undre sig kun over,
at dette Forhold er blevet overseet saa længe, da det dog
altid maa have været saaledes; dette er imidlertid ikke ganske
overensstemmende med Sandheden, thi det er først i vore
Dage, at de gamle Eges Undertrykkelse af den unge Bøge
skov fremtræder i et stort Omfang. Ellemoserne, som i
Aarhundreder havde glædet sig ved det bedste Velbefindende,
ere paa Øerne bievne hjemsøgte af en saadan Svagelighed og
Dødelighed, at Lolland, hvis Herregaarde før vare stolle af
deres Ellemoser som de bedste Dyrestader, nu neppe kan
frembringe Elleved til et Par Træsko. 1 Modsætning dertil
griber Asken om sig og nedsætter sig paa de gamle Eiletrunter. Espen, som før var almindelig i Lysningerne i Sko
ven, bliver nu med hver Dag sjeldnere. Men hvad det Mær
keligste er, Bevoxningen har i de frugtbareste Skove opnaaet
en Tæthed, som man ikke skulde troe var mulig paa den
danske Jordbund og under det danske Klima. I forrige Aarhundrede var Skoven saa aaben, at man kunde see derigjennem. 1757 udtales den Dom over Skovene, at de ere
dels ganske ophugne og øde dels saa tynde og nær ved
Undergang, at Ingen uden Græmmelse kan tænke derpaa.
Alle Datidens Forfattere beklage Skovenes Tyndhed og Græssets
store Udstrækning i samme. Nu derimod fylder den unge Bøge
skov alle Tomter, og Græsset forsvinder. I Fortidens Skove vilde
Godsejerne nødig hugge, Nutidens Bøgeskove trænge næsten altid

til Gjennemliugning. I de gamle Godseieres Liv mødes de
tvende, Fortidens og Nutidens, modsatte Anskuelser, deres
Fædre have indpræntet dem som det eneste Middel til at be
vare Skoven, deres største Herlighed, at de endelig tnaae
omgaaes varsomt dermed og navnlig ikke lage de gamle kraftige
frugtbare Træer, men lade sig nøie med Bønnestagerne og
Vindfælderne; thi det var saa vanskeligt at erstatte de gamle
Træer: tog man dem bort, kom der ofte ingen igjen. At
hugge Træerne for at sælge Vedet, sømmede sig kun for
Proprietairer og Eiendomsspekulanter; Skoven skulde alene
tilfredsstille Godseierens, lians Tjeneres og hans Bønders For
nødenheder. Nu kommer den unge Skovrider og fortæller
Eieren, at hans Skove lide af et Onde, som Fædrene aldrig
have hørt omtale. Der er formange Træer i Skoven, de
staae saa læt, at de fordærve hverandre, der skal hugges
tusinde Favne, hvor man før ikke tog hundrede Favne, og de
gamle kraftige Bøge, Skovens herligste Pryd, skulle først falde
forøxen; thi de trykke Ungskoven, for hvilken den ældre Slæg
ter maae vige, uagtet Træerne ikke ere tykkere end dem,
som de gamle skovelskende Godsejere forhen huggede.
Spørge vi, hvad det er, der har fremkaldt denne gjennemgribende Forandring i Skovens Beskaffenhed og Sammensæt
ning, da er Svaret: Udskiftningen og Fællesskabets
Ophævelse, som blev befalet d. 27 September 1805;
herved blev Græsningen forbudt i Skoven, som ikke blot var en
Plage for den, men en Lænke, som bandt dens Frihed, og
et Aag, som kuede dens Væxt.
Formaalet for delte Arbeide er tildels at skildre, hvor
ledes Træerne formere sig og voxe efterat være befriede
fra Kvæget.
Imidlertid vil det være nødvendigt, førend vi
gaae over til at betragte Skovens nuværende . Tilstand, at
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skildre dens Behandling i Fortiden og navnlig at vise, hvor
ledes Græsningen kom til at øve en saa stor Indflydelse paa
Bevoxningernes Tæthed og Træernes Udbredning og Form.
Man vil da tilfulde kunne vurdere Udskiftningens Betydning.
1 gamle Dage blev Vedet ikke betragtet som Skovens
vigtigste Produkt, thi det var Old en frug ten, og naar Eieren
besøgte sin Skov, dvælede hans Øie ikke ved de Træer, som
kunde levere bedst Gavntømmer og Brændeved, hvorimod han
efterforskede, om Træernes Udseende var saadant, at de lovede
en god Oldenhøst og en rigelig Oldengjæld.*)
Frugten af Eg og Bøg, som kaldes Olden, er en god
Føde for Svinet, som i et helt Aartusinde bar været det vig
tigste Husdyr; thi det leverede Folket dets bedste og kjæreste
Næring, hvorom Hedninger og Kristne vare enige.
De
Faldne gjøre sig i Valhalla tilgode med Flæsket af Galten
Sæhrimner, og en Munk tolkede sine Følelser i denne Ret
ning i Rimet:
Sine came suilla non est vita
si est, non est ita.

Jonge siger, at »af Kjødvarer intet er kjærerc for den
sællandske Bonde end Flæsk, dette kalder han fortrinlig Sul,
og han elsker det saa lidenskabelig, at han kunde spise endog
det geile Spek til hvert Maaltid uden at kjedes derved.«**)
Skoven fik derved allerede i den tidlige Middelalder Værd og
blev anseet for et saadant Gode, at hver Bymand fik sin
’) Da Hans Rostgaard 1654 sværmede omkring i Krogerups Skove, saae
han med Hjertens Lyst paa:
»Hvad Løfte Skoven gav om Oldengjæld og Rente.«
Rostgaards Levnet S. 160.
”) Den nordsællandske Landalmue S. 120.
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Part af Byens Skov, ligesom af Byens Mark; men de store
Grændseskove vare Ingens, hvorfor Kongerne vilde tilegne sig
dem, men Bønderne troede at have Lov til at hugge og lade
deres Dyr græsse der. Hvert Oldenaar dreve de deres Svin
ind i de store Skove, de saakaldte Almindinger. Saaledes blev
det ved et Thingsvidne 1468 godtgjort*), at Selsø Bønder, saa
langt man kunde spørge tilbage i Tiden, havde drevet deres
Svin paa Olden i Ilornsved**) og havde hugget i denne Skov
baade Brændsel og Tømmer.

Brugen af disse Almindinger indeholdt meget Stof til
Strid, idet Kongerne gjorde Fordring paa den hele Brug,
hvilket Bønderne ikke vilde indrømme. Allerede under Knud
den Hellige have vi saaledes den første Skovstrid, idet denne
Konge vilde forbyde Hallandsfarerne Græsningen i Skovene,
naar de ikke underkastede sig de nye Paalæg. Sagaskriveren
fortæller, at Bønderne gave efter, idet de anerkjendte, at Kon
gen havde Ret til at forbyde dem at sende deres Svin i
Skoven.***)
Dette Forhold blev imidlertid paa Grund af Adelens
voxende Magt efterhaanden forrykket og mod Slutningen af
Middelalderen saaledes forandret, at Bonden tabte Eiendoms-

*) Wegener: Abrahamstrup. 1 D. S. 29.

”) Benævnes nu urigtig Nordskoven.
”’) Men denne Beretning er vistnok partisk til Kongens Fordel; thi det
stred imod al Vedtægt, at Kongen saaledes kunde tilegne sis Brugen
af Skoven, hvilket vi bedst see deraf, at det i Loven blev afgjort paa en
ganske anden Maade. Skaanske Lov siger nemlig: Alminding-Skove maa
Enhver bruge efter Behag, og naar Nogen har fældet Træer der, og de
borttages af en Anden indenfor en vis Tidsfrist, er denne strafskyldig.
Jydske Lov begrændser Kongens Ret alene til Skovbunden, hvorimod
Bonden eier Skoven.
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retten over Skoven som Følge af, at han ikke mere som i
Valdemarernes Tid var Selveier, men sunken ned til at være
Fæster. Delte blev første Gang udtalt i de saakaldte laalandske Vilkaar, som er en Samling af Vedtægter fra Chri
stopher af Baierns Tid. »Ingen Bonde«, hedder det, »maa
»sælge, torgføre eller bortgive Eg eller Bøg uden sin Husbonds
»Villie under 40 Marks Straf.« Åltsaa, ingen Bonde, men
alene Ilerremændene og Kronen, maatte eie Skov. Bøn
derne havde alene Ret til at sende deres Dyr paa Olden
og Græs i Fællesskoven. Græsningen i de saakaldte
Fællesskove, som varede lige til dette Aarhundredes Be
gyndelse, er det vigtigste Punkt i Skovens Historie, thi hele
Skovbruget retter sig derefter, og den øver den største Ind
flydelse paa Træernes Form og Ldbredning og derved paa
hele Skovens Tilværelse. Da nemlig Bøndernes gamle Eiendomsret over Skoven var indskrænket dertil, og da de kun vare
Fæstere, var det naturligt, at de benyttede Græsningen i langt
høiere Grad end før, hvorfor den tærede langt stærkere paa
Bevoxningen. løvrigt var Skovens Behandling i Ilerregaardstiden
(det 16de, 17de, 18de Aarhundrede) væsenlig den samme som
i Middelalderen, men vi kjende bedre dertil, da langt flere
Beretninger derom ere bevarede.

Ligesom det havde været i Middelalderen, saaledes var
ogsaa i Herregaardstiden Olden Skovens vigtigste Produkt.

Det var ikke alene de Nærmestboende, som sendte deres Svin
i Skoven, men mange Handelsbyer og Landsbyer sendte Svin
til de store langtbortliggende Skove; saaledes gik Svinene fra
Lybek og Hamborg paa Olden i de holstenske, ja endog i de
slesvigske Skove. Borgerne i Nykjøbing og Holbek sendte
deres Svin til Hornsved.
Sandsynligvis har den større Del
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Svin, og endelig fortæller han om den daværende Skov paa
Halvøen Kainæs, at den kunde modtage 18,000 Svin, hvilket
dog lyder utroligt, thi hele Skoven har sandsynligvis ikke
været 2000 Tønder Land stor. Destoværre foreligger der nu
kun enkelte Angivelser fra Kongeriget; Engelstoft angiver, at
Skoven paa Thurø, omtrent 1100 Tønder Land stor, blev
anslaaet til 2200 Svins Olden. Af Wegeners Beskrivelse af
Abrahamstrup erfare vi, at Hornsved 1662 blev anseet for i
et almindeligt Oldenaar at kunne føde 2800 gumle Svin; den
gang var Skoven ikke mere i sin Velmagt, da den var noget
forhugget og formindsket, derfor kan man vist uden Over
drivelse forudsætte, at Skoven i tidligere Tid har kunnet mod
tage 4000. Vi erfare ogsaa her, at Oldengjælden 1599 beløb
sig til 69 Mark og 2 Skilling.
1647 forpligtede Forpagteren
sig til at betale 300 Rigsdaler i Specier, enten der var Olden
eller ikke, hvilket forudsætter, al de ufrugtbare Aar ikke vare
saa hyppige som i den nyere Tid. 1662 var Oldengjælden
sammesteds 465 Dalere og 1730 430 Dalere. Da Olden saa
ledes var Hovedsagen i Skovbruget, blev Oldengjæld et Maal
for Skovens Indtægt og Værdi og derfor altid omtalt ved Mage
skifte, ved Eiendomskjøb, ved Synsforretninger og Vurderinger
af de Eiendomme, hvortil der var Skov. Ligesom Agrene
bleve matrikulerede efter Hartkorn, saaledes blev enhver Skov
det efter Svins Olden, som sandsynligvis ikke blev taget efter
det Antal Svin, der i et Oldenaar blev sendt til Skoven,
men dette Tal blev divideret med det, som angav, hvor hyp
pigt et Oldenaar pleiede at indtræffe (?), og derom vare Menin
gerne ligesom nu afvigende. Arennt Berntsen siger saaledes:
»Endog Olden gernenlig hver 3die eller 4de Aar gelinger,
»saa alligevel efterat den vel ogsaa undertiden feiler, kan for
»dessen ufeilbar visse Tid, ikke letteligen agtes at være uden
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»hver sjette Aar.*)« Om Halland bemærkes, at Olden her er
flux uvis.
Medens de andre Dyr, som græssede i Skovene, gjøre
stor Skade, gjælder dette ikke om Svinet, som i Reglen ikke
angriber Træerne og Opvæxten og desuden gjør stor Nytte,
dels ved at rode Agern og Bog ned i Jorden og saaledes fremme Saaningen, dels ved at forstyrre Musehullerne.
Musene, som leve trygt i de græsrige Skove, ere nemlig en
af Skovens værste Plager. Denne Svinets Uskadelighed er
ogsaa anerkjendt i Skovforordningen for 1805, som forbyder
Eierne at lade de andre Husdyr græsse i deres Skove, men
tillader dem at sende Svinene paa Olden**), hvilket imidlertid
i vor Tid aldrig mer faaer den Betydning som i gamle Dage,
da Oldenproduktionen ikke begunstiges ved det moderne Skov
brug, som gaaer ud paa at frembringe i den korteste Tid den
størst mulige Mængde brugbart Ved, hvorimod man forhen
stræbte at opnaae det største Udbytte, ikke af Vedet, men af
Frugterne.
Skovtræerne bleve betragtede som Frugttræer;
dette førte til den Ulempe, at man uden Hensyn til Skovens
Tarv stræbte at bevare de gamle frugtbare Træer, som bare
mere og hyppigere Olden end Træerne i Almindelighed.
1583 tillader Frederik den Anden, at nogle jydske Byer maae
faae Tømmer fra Kronens Skove, men O Id en træ er maae
ikke tages til denne Brug, uagtet de naturligvis bedst egnede
sig dertil.
1519 forbydes det Præsterne i Lund Stift at
hugge frugtbare Træer, enten Bøg eller Eg eller Hassel til

’) Arennt Berntsen. 3 Bd. S. 347.
”) Til andre Tider kan Svinet naturligvis være skadeligt, fordi det
da let fristes til ogsaa a^. tage de fremspirende Træer og Knopper,
naar anden Føde mangler.
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Brændsel. Men saadanne gamle Træer trykkede og forkuede
Opvæxten, saa at de svækkede Skovens Kraft.
Vi gaae nu over til at omtale de andre Husdyr, som
bleve sendte paa Græs i Skoven og, idet de ikke holdt sig
dertil, men angrebe Træerne, i høi Grad skadede Skoven,
hvilket endmere forøgedes derved, at man ikke tog Hensyn
til Skovens Tarv, hverken naar det kom an paa at bestemme
Antallet af de Dyr, som skulde græsse i Skoven, eller Tiden,
naar de skulde sendes derhen. Af de Husdyr, som græssede
i Skoven, øvede Geden størst Skade paa Træerne, da
den mere end noget andet drøvtyggende- Dyr gnaver og øde
lægger saa mange Grene, som den kan. Det var imidlertid
en indgroet Vane at holde Geder, og de ældste Oplysninger,
vi forefinde om Besætningerne paa Herregaardene i Sælland,
vise os, hvilke Flokke af Geder der fandtes, saaledes hold
tes der i Vinteren 1406 paa Høistrup 150 Geder og ingen
Faar, og i Sommeren 1494 paa Bregentved 60 Geder, 2 Bukke

og 56 Kid.
*)
Hvor fordærvelig Geden er, kan bedst sees af, at allerede
i det 15de Aarhundrede, da der ellers ikke er synderligt Spor
af landøkonomisk Overlæg, forbyder Laalands Vilkaar »hver
»Mand at holde Geder, naar han ikke har saa stor Skov, at
»han kan holde dem paa sit Eget og ikke fornærme Andre.«
Ogsaa i Fyen blev Gedeholdet forbudt i det 15de Aarhundrede; men del var først Christian den Tredie, som i
Sælland optraadte derimod paa en alvorlig Maade, idet han
1544 befalede Slotsherren paa Kjøbenhavns Slot »at udskikke
»Slotstjenere og lade dem tage alle de Geder, de finde kunne
"overalt i vort Land Sælland, paa Kronens, Stiftets, Klostre*) Brasch: Vemmetofte.

96.

14
» n es, K ap itlern es, K irkens og paa A delens S kove, dersom de

N aboer uden S kade,

»ikke kunde gaae der,

»vort S lo t,

i hvem de end tilhøre.«

og drive dem til

D enne B efaling m ødte

im idlertid saa sto r M odstand, at R ecessen (1558) igjen tillader
hvor S koven ikke tag er S kade deraf.

at holde G ed er,

Om

sider, i F rederik den A ndens T id , træ ngte den rigtige Indsigt

d er begyndte

og

igjennem hos A d elen ,

nu en virkelig U d 

ryddelseskrig im od G ederne i S æ lland.*)

m en de

S koven blev altsaa befriet fra sin væ rste P lag e,

andre P lag eaan d ers A ntal var i T iltagende.

vare berøm te for d eres R igdom paa S to r 

navnlig i Jy llan d ,

saaledes

vildt;

D e danske S kove,

om taler

stan d ens S tø rrelse

i

R antzau

sin

P ro v in d s,

d en n e

B eundring

af

V ildt 

idet han fo rtæ ller,

der h er var en saadan O verflod paa S torvildt,

at

at U dbyttet af

K ongens Jag t i A ugust M anned 1593 beløb sig til 1600 H jorte

foruden

en

sto r

H jo rtek alv e ,

M æ ngde

R aady r ,

H arer

og

R æ ve.**)

B ønderne havde altid havt for S kik at lade d eres F aar,
Jo m ere B ondestanden for 

K øer og H este græ sse i S koven.

arm ed es, og d eres M arker gave m indre G ræ s, d estom ere m aatte
S kovtræ erne holde for.

paa S koven end K oen,

til

at

afrive

skuddene.

i

flere

og

slide

A llerede

E gne.

Da

i

da den

i

de

har langt m ere T ilbøjelighed

bladbæ rende G rene

M iddelalderen

sen ere

m an

dette isæ r i S kovegnene

an relter langt større S kade

H esten

og

i Top

fandtes der vilde S tod

anlagde

S tu tterier,

eller i selve S kovene,

skete

som an saaes

for at væ re fortrinlig skikkede til O pholdet for H esten e, saa-

’)
”)

B rasch : V em m eto fte 1 D . S

96-

C im b r. C h ers. D escriptio. 1 L ib. S. 60.

le d e s

S tu tte r i,

F r e d e r ik s b o r g

M en

g a a rd .

n in g

dem ,

m ed

a le n e

D e t k o s te d e jo
ra rt

saa

o m ta le r d e tte

s a a le d e s :

i

paa

b o rg -

i

Skove

fo r

en

s to r

m a a tte

s tre n g e

endnu

D el

V in te r

s æ d v a n lig U d g a n g s -Ø g

n ø is o m m e ,

» p e rn e

G r æ s , (le

o fte

og

de

s u ltn e

s a a v id t

de

Sne,

og

d e re s

søge

skovbevoxede
d a je g

1802 — 3,

d e t a ld rig

m ig

v a re

D is s e

sm aa, h a a rd -

d e rib la n d t N o g le ,

anden

uden

Føde

som

end

det

u n d e r S n e b e d æ k n in g e n , o g K n o p ik k e

fre m stille d e

B ille d e

et

af

V in te r k u ld e .« * )

F o ra ar, n a a r

g e t d r e v e t tils k o v s .

M æ ngde

o m k rin g F re d e rik s 

—

k a ld te

tra f m a n

a ld e le s

v o rt N o rd e n s

I d e t tid lig e

k a s te d e

Is

o p sk rab e d e

a f T ræ p la n te r,

» S u lt o g

h o ld t

K r o n b o r g -A m t u d e g a a e n d e H e s te .

paa

» m id t u n d e r V in te re n s
» v isn e

i Skovene

a f flo k k e v is u d e

S a rau w

A a r s id e n

o v e r o r d e n lig

en

h e le A a re t ig je n n e m

under den

Syn

—

og

i K o ld in g -

Sogn

(6 0 )

S k ik

D enne

T je n e s te .
G je s te n

» fo r o m tre n t 3 0

dengang

s a a v e ls o m

» H e s te

Skud,

i s in

ik k e

til a lle T id e r

d e t v a r jo

G a n g b e tra a d te d is s e E g n e , o v e rra s k e d e

» f ø r s te

» fø r h a v te

» fø re

de

S e lv

» M a rk e r.

H e s te

N o rd s æ lla n d s

» H e s te , h v o ra f m a n g e

»Føde

og

Skovene,

i

g a m m e l k jæ r V a n e .

en

i F r e d e r ik s b o r g A m t lig e til U d s k iftn in g e n .

hus A m t og

» B ø n d e rn e

dem ,

b le v

R u d b je rg -

fa a i S a m m e n lig 

gaaende
som

s a a le d e s

m ange

E gne;

n o g le

i

m en

In te t a t fø d e

have

at

v e d b le v

S k y ld ,

kun

v a re

havde

B ø n d e rn e

N y tte n s

fo r

som

S tu tte rie t v e d

og

H e s te

S tu tte rie rn e s

S tu tte r i,

J æ g e rs p ris

F je rd e ,

den

in d r e tte t a f C h r is tia n

G ræ sse t

Da
D yr

F o d e re t v a r fo rb ru g t, b le v K v æ 

s ig

kunde

over

naae

endnu

ik k e

T ræ e rn e s

sam m e;

de

var

fre m s p ire t,

K nopper

øvede

og

h e rv e d

unge
den

s tø rs te In d fly d e ls e p a a B e v o x n in g e n s T æ th e d s a m t p a a T ræ e rn e s

’)

G . S ara u w :

F re d e rik s b o rg

A m t 1831.

S. 279.

16
Former og Sundhed. Mange Underskovs-Træer bleve næsten
ganske fortærede, saa at der kun hævede sig frem over Jorden
en Stump, som ved at skyde hvertForaaar paany røbede, at der
endnu var Liv i den. Paa mange Steder forsvandt Underskoven
under Egen aldeles. De opvoxende Ege og Bøge bleve behandlede
paa samme Maade; naar en ung Eg bliver afbidt, gjør den
næste Aar et Topskud, som er større end det forrige; afbides
dette, kommer der det følgende Aar atter et Skud, og dette kan
vedblive i 20 Aar. Egen er saa seiglivet, at en saa langvarig
Mishandling ikke kan kue den. Ogsaa Bøgen udfolder stor
Taalmod under Dyrenes Mishandlinger, men den former sig
gjerne under Dyrenes Tænder som en Purre eller Busk med
korte Grene eller Kviste (Fig. 1), besatte med mange Knopper
Fig. 1.

Fig. 1. En ved Hjortenes Bid formet Bøgepurre fra Dyrehaven. Dens
Alder kan ikke angives, Høiden er 3| Fod. Knopperne ere store. Sættes
den i Fred, kan den blive til en mangestammet Bøg.
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og Blade. En saadan forbidt Bøgepurre kan antage Lighed
med en klippet Tax; faaer den tilfældig engang Frihed, skyde
Grenene i Veiret og danne Stammer, og vi faae da en
mangestammet Bøg, idet et større eller mindre Antal Stam
mer staaer paa en fælles Stub.
i Sælland ere de mange
stammede Bøge endnu meget talrige, imidlertid mærker man
ikke meget til dem i de Skove, hvor Gjennemhugningen er
dreven med Omhu, idet man der paa hver Stub netop har
bevaret den Stamme, som var den kraftigste og tillige havde
Udseende af at være et Endeskud og ikke en Gren. Ogsaa
Egen kan antage den mangeslammede Form, men det er
langt, sjeldnere, og at en Eg er et Stubskud, erfares i
Reglen først, naar den fældes.*) Er det ogsaa lykkedes en
Bøg at danne en 6—8 Fod høi Stamme, er den endnu i den
Høide udsat for Kreaturernes Bid, idet der let kan paakomme en [lest eller en Hjort Lyst til at rive, slide og gnave
Endeskuddet, saa at delte gaaer tilgrunde. Det er nu forbi
med Stammens ranke Væxt, som opløser sig i Grene og
bærer en Krone, der i den frie Stand kan opnaae en an
selig Størrelse. Det er denne Form af Bøge, som er eiendommelig for Dyrehaverne, hvorfor de kaldes Dyrehavs-

’) Saaledes har Skovrider Petzold meddelt mig følgende Iagttagelser
over Ege, som vare Stubskud. Da for 18 Aar siden nogle Ege
bleve fældede i Vidskølle Hestehave ved Basnæs, var der to, som i
Faldet flækkede Stødet. Ved nærmere Undersøgelse viste det sig, at
der ikke var nogen Pælerod, samt, at der i Hulningen, som fandtes
midt i Stødet, var endel sortagtig Jord, som aldeles lignede et forulmet Stød. Flere af Skovens Ege have paa en Side af Stammen
nede ved Jorden en lille Hulning, som tilligemed de tilsyneladende
noget fladtløbende Rødder tyde paa, at det er Stubskud. Denne Skov
er i høi Grad bleven brugt til Græsning, idet hver Mand i Vidskølle
By havde Ret til at lade Høveder græsse der.
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bøge. De fremtræde saaledes i deres største Udvikling og
Skjønhed i Jægersborg Dyrehave. Denne Skov kan i det Hele
give os en god Forestilling om en Skov, som er opvoxet
under Dyrenes Tryk, baade med Hensyn til Træernes Former
og Bevoxningens Tæthed. Saa godt som alle Bøgene ere lav
stammede eller mangestammede. Ogsaa de andre Træarter ere
formede af Dyrene; tydeligst fremtræder dette hos Hasselen
og Hvidtjørnen. Medens det sidste Træ ellers altid hos os
former sig til en Busk, hvis Grene gaae ned til Jorden, ere
de nedre Grene paa Tjørnene i Dyrehaven fortærede af Dy
rene; som Følge deraf er Træets Stamme bleven synlig, og
det har derved faaet et saadant Udseende, at det mere end
noget andet Træ er Gjenstand for den almindelige Opmærk
somhed.
Ogsaa Hasselerne ere bievne høistammede, idet
deres Kroner ere stillede høiere, end Dyrenes Bid kan naae;
men hvad der egentlig giver Skoven dens Karakter, er den
fuldstændige Mangel paa Opvæxt.
Uagtet Bevoxningen er
saa aaben, at Jordbunden i andre Skove under Egene
snart vilde være dækket af Underskov og ved Bøgene af
Opvæxt, er den i Dyrehaven aldeles blottet for fremspirende
Træer.
Enhver Bøgeplante, som kommer frem over Jor
den, er strax hjemfalden til Hjortenes Tænder. Det fremtræ
der tydeligt ved at sammenligne den Del af Skoven, som er
indenfor med den, der er udenfor Dyrehavens Stakit. Naar
man saaledes gaaer ad Stien fra llødeport til Fortunen uden
for Stakittet, vil man der bemærke en frodig Opvæxt af Bøg
og Løn, men ligesom man kommer indenfor, kan man ikke
opdage en eneste spirende Bøg eller Opvæxt af nogen Iræart.
En saadan Skov har allsaa, saa længe den ved
bliver at være under samme Tryk af Dyrene, af Mangel paa
Foryngelse en begrændset Levetid. De store Træer falde af
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Ælde eller kuldkastes af Vinden, og der kommer ikke noget
Nyt. Bevoxningen bliver stedse mer og mer aaben, Tom
terne forøges i Antal, Græssletterne tiltage i Omfang, ind
til Skoven omsider mere ligner en Græsmark end en
Skov.*) Jægersborg Dyrehave giver os saaledes en god Fore
stilling om, hvorledes de græssende Dyr kunne tildanne og
fortære Skoven, og vi kunne deraf indsee, hvilken uhyre Ind
flydelse Græsningen har maattet øve paa de danske Skove,
og hvor fordærvelig en stor Vildtstand kan være for Skovens
Tilværelse og Bevoxningens Tæthed. Imidlertid maa dette
ikke ligefrem overføres paa Skovene i Fartiden; thi orn der
end dengang fandtes en mægtig Vildtstand og mange Husdyr,
var naturligvis ingen Skov i den Grad saa overbefolket som
Jægersborg Dyrehave, hvor der paa ca. 1300 Tønder Land
lever over tusinde Hjorte, hvoraf hver ikke faaer
Tønde
Land til sit Ophold, medens den behøver vist mindst 16
Tønder Land, og desforuden græsse der 300 Høveder hver

Sommer.
Uagtet Dyrene saaledes gnave baade Bøg og Eg og
maaske foretrække Egeblade for Bøgeblade, skader Græs
ningen dog Bogen mere end Egen. Den aabnc Stand og
Græspletternes store Udstrækning er nemlig ikke til syn
derlig Skade for Egen, men Bøgeskoven kan hverken trives
godt paa Græsbund eller i en aaben Stand. Hertil kommer,
at Dyrene beskytte Egen, idet de fortære Bøgeopvæxten, som,
hvor den voxer frodig, med Tiden kan ødelægge de fleste

’) For at forebygge dette dannes regelmæssige Indhegninger, hvor
Træerne kunne have Fred for Dyrene og forynge sig. En saadan er
nu Fortunens Indelukke, var tidligere Klampenborgs Plantning og endnu
tidligere Fortunens gamle Indelukke.
2*
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Ege. Uden de græssende Dyrs Mellemkomst vilde den store
Egebeholdning, som navnlig udmærker Syd - Sællands Skove,
allerede for flere hundrede Aar siden været indskrænket til

enkelte Skove.
At Græsningen var Hovedsagen i Skovdriften, faaer sit
Udtryk i Skovenes Navne, som rette sig efter de græssende
Dyr. Overalt i Danmarks Skovegne kan man træffe saadanne
Navne, som Hestehave, Folehave, Kohave, Komark, Ko
gangen, Kalvehave, Kalvevænge, Lammehave, Svinemark,
Dyrehave.
Bønderne gjorde sig det bekvemt i Skovene:
i Gyldingnæs Skov havde hver Bonde en eller flere hule Ege,
hvor hans Svin overnattede og søgte Læ imod Veiret. Et
Stykke af Vemmetofte Vesterskov kaldes endnu Fæ gyd en;
det er en lang, smal, 21 Tønder Land stor Skov, som skulde
tjene som Vei for Kvæget, naar delte blev drevet til den
nordlige Del af Skoven. Et andet Stykke hedder Rakker
skoven, fordi Rakkeren der begravede de døde Dyr. - Hvad
Sundhedstilstanden angaaer, da maa den store Fugtighed,
som navnlig fandtes i mange sydsællandske Skove, have været
skadelig for Husdyrene. I vore Dage angribes de Køer, som fra
Marken sendes, i Skoven, tillige af en Sygdom, som i de fleste
Tilfælde ender med Døden og er fremkaldt ved Skovgræsset.
Men deraf have Bøndernes Køer dengang vistnok ikke været
hjemsøgte, da de vare opvoxede i Skoven, og Erfaringen har
lært, at Skovkøer, som ere tillagte og opfødte i Skoven, ikke
angribes af denne Sygdom.
I Tidernes Løb synes Antallet af de græssende Dyr i
Skoven at have tiltaget; da de sællandske Bønder nemlig efter
Souverainetetens Indførelse forarmedes og dyrkede deres Jor
der med saa ringe Kraft, at saavel Korn- som Græshøsten
stadig blev formindsket, maatte Kvæget om loraaret søge det
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haven, paa 200 Træer i Skuderup Skov og paa 150 Træer i
Spjellerup Vænger og knap et Træ sammesteds ustevnet.«
*)
Følgen af en saadan Undersøgelse var, at Skoven blev
sat ander bedre Opsyn, hvorved det blev vanskeligt for Bon
den at skove Herremandens Træer; men dette bragte ham til
at mishandle sine Enge, og da han derved forringede Gaardens
Værdi, kom det atter til at gaae ud over Herremanden, dertil
sigter Sorterup i dette Vers:
Da der blev Laas for Skoven sat,
Og Bonden blev lukt ude,
Da blev der og forbuden, at
Han ei maa have Stude:
Nu tar han Sværen af sin Eng
Og Foret af sin Lade;
Det brænder han saa hen i Fleng;
Men giet! hvo rammer Skade?

Den sidste Del af det 18de Aarhundrede var — uagtet
man havde begyndt med Plantning — vistnok den uheldigste
for Skovenes Tilværelse og Bevoxningens Tilstand. Proprietairer og Bønder kappedes om at hugge Skoven ned uden at
tage Hensyn til dens Gjenkomst. Salget af Krongodserne
skete med ringe Overlæg; Staten var ubetænksom nok. til at
levere Offrene, som Godseiere, Proprietairer og Bønder
skyndte sig med at mishandle eller slagte.
)
**
Før havde Sta
ten besiddet Landets bedste og største Skove, nu brød man
sig saa lidet om at have Statsskove, at det alene var Hensyn
til Stutteri og Jagt, som bevirkede, at Stalen endnu havde
Skov paa et Sled, og her fremlraadte da Græsningssystemet
*) Brasch, Vemmetofte, 1 D. S. 185.
’*) Ved Byttergodsernes Salg og Herregaardenes Udstykning af Eiendomsspekulanter.

i en stor Stil.
1 de Skove, som ikke bleve nedhuggede,
blev det gamle tærende Skovbrug fortsat, og det maaske
endnu i høiere Grad end før.
Det Skovareal, som blev benyttet af Frederiksborg Stut
teri, var i Sandhed storartet, navnlig saaledes som det viser
sig i det 18de Aarhundrede, da dette System naaede sin
høieste Udvikling og fremtraadte i sin fulde Storhed. Hele
den østlige Del af den store Gribskov var afdelt i Vange,
hvis Navne endnu ere bevarede, nemlig: Krogedal-, Munke-,
Tumlinge-, Fændrik-, Graver- og Pibe-Vangen. Desforuden
benyttedes til Græsning mange andre Vange, som dels dan
nede den sydlige Del af Gribskoven, dels henhørte til de
Skove, som ligge Øst for Frederiksborg og tillige Vesten for
samme, hvor der før Udskiftningen stod betydelige Skove.
Vangene nærmest Frederiksborg havde Navn efter Dagene,
saaledes Mandags-, Tirsdags-Vangen o. s. v., og bleve brugte
til at avle IIø paa til Stutteriets Fornødenhed, undtagen et
Stykke af Søndags - Vangen, som var afgrøftet til Stutteriets
syge Heste, og kaldtes derfor, saalænge den blev brugt
dertil, Patient-Vangen, hvilken laa tæt inde ved Mølleporten i
Hillerød. Forresten fandtes endnu flere lignende Vange paa
Kronborg Amt, nogle til Græsning, nogle til Høslet. Ligeledes
var der en Del Skove paa Frederiksborg Amt til Stutteriets Brug
i begge nysnævnte Henseender, af hvilke kunne anføres:
lille Dyrehave, store Dyrehave, Præste - Vangen, Ny - Vang,
Hestehaven, Rønne-Vang, Stenholts-Vang etc. I Vintermaanederne indstaldedes Stutteriet i Slottets og Ladegaardens
Stalde, undtagen et Stod i store Dyrehave, som kaldtes det
vilde Stod, og var vant til at gaae ude om Vinteren med, dog
saaledes, at det i Nødsfald havde Leie og blev forpleiet med
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Uagtet Skovene saaledes i det forrige /(århundrede fik
nye Hyrder og Plager, vedbleve Bønderne, benyttende den
Bet, som Fællesskabet gav dem, at bruge Skoven til
Græsning ligesaa meget eller endnu mere end før. Deres
Kvæghold havde ikke formindsket sig, og de vedbleve at holde
mange Skovheste, som kun gjorde dem liden Nytte, men
Skoven stor Skade.
Dennes Tilstand var altsaa i høieste
Grad mislig, idet dens Udstrækning var meget aftagen, og hvad
der var tilbage, truede med ved Ejendomsspekulationerne og
vod Græsningen ut forvandles til Ager og til Overdrev. Men
et stort Fremskridt var skoet: Skovenes store Skrøbelighed
var iøjnefaldende for Enhver; at deres Tilværelse var i Fare,
var almindelig anerkjendt, ligesom Mange nærede Frygt for,
at Landet skulde blive skovløst. Alle Forfattere og alle Ind
beretninger til Kegjeringen samstemme i Bedømmelsen om
Skovenes Tilstand.
Det hedder saaledes i oekonomisk Ma
gazin for 1761: »Skovene ere dels ganske ophugne
og øde, dels saa tynde og nær ved Undergang, at
Ingen, som elsker sit Fædreneland, kan uden Græm
melse tænke paa det almindelige Savn af Bygnings
tømmer og andet Gavntræ, saavelsom Brændeved, Efter
kommerne paa Landet og i Kjøbstæderne vil finde.«
»Naturen«, hedder det et andet Sted i oekonomisk Ma
gazin*), »har samme Lyst som i gamle Dage, og samme
Kraft til Skovens Fremvæxt. Men den bliver hindret paa flere
Maadcr end da: Del vrimler af Mennesker i Landene, man
lægger alle Slags Kvæg til i store Mængde; og Vildt for
merer sig og bliver med stor Nidkjærhed haandhævet. Alt
delle er i sig selv lyksaligt og billigt. Men derudover er der
’) 5 Bind. S. 363.
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ikke i Proprietairernes Skove, og den, som er given Land
manden til Overdrev, saa stor en Plet, som man kunde skjule
med en Hat, der faaer Frihed til at bringe et Træ
frem uden af en Slumpelykke. Og naar Naturen mister
al Fred og Frihed, bliver den fortrydelig og magtesløs.«
Mange kunde ikke finde den egentlige Grund til denne
Ulykke; de troede, at en overhaandtagende Luxus havde for
øget Forbrugen; saaledes søger den samme Forfatter i oekonomisk Magazin
*)
Grunden til Skovenes Forfald deri, »at vi
holde flere Stuer og Kamre varme med Kaminer og Vind
ovne, som er Skovenes Begravelser. Der koges flere Better
Mad endogsaa i rnaadelige Folkenes Kjøkkener. rlhe, Kaffe
og sligt, to til tre Gange om Dagen og midt ud paa Natten,
fordrer meget, tier er til Landets Ære og Gavn flere Værk
steder end forhen, som bruge Brænde og Kul i Mængde.«
Men der var ogsaa dem, som vidste, at Fællesskabet var den
tærende Orm , som langsomt førte Skoven sin Undergang
imøde. Saaledes hedder det som Svar paa et Cirkulaire,
hvilket Regjeringen allerede 1760 havde udsendt til Amt):
**
mændene
»Jeg anseer Fællesskab i Skovene at være Hoved

kilden, hvoraf, som af et us toppe ligt Væld, udspringer
tusinde Uordentligheder til Skovenes Skade. Med
at indsætte i Utide og opholde over Tiden i Skovene Krea
turer, saasom Svin, Bæster, Faar og Køer og Stude, der af
Mangel for Græs opæde alle unge Spirer og paa elendig
Maade afæde alle unge Træer. Med Gjerdsel-Ilug, som fordi
det er fællig, begaaaes i Utide og Hæng, uden al Eftertanke
til Skovenes Nytte eller Gjerdsels Fremvæxt.
Med at hugge
Klau-Baand, da dertil hver Klau, som Stude og Køer skal
*) S. 363.

**) Oek. Mag. 5 B. S. 371.
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bindes med; ophugges aarlig og gemenlig fra Roden af, en
ung Kis-Eg, Esk eller andet, og gjør aarlig i Landet mange
tusinde Træers Ødelæggelse.
Ja, Fællesskab er og
bliver første og største Aarsag til Efterladenhed i
alt det, der kunde tjene til Skovenes Fredning og Opelsk
ning og til Skjødesløshed og Skade ved Alt, der forrettes i
Fælles-Skov.«
Uagtet det saaledes var bragt til almindelig Anerkjendelse,
hvorledes Skovene kunde ophjælpes, tøvede Regjeringen lige
indtil 1805 med al nedlægge Forbud imod deres Benyttelse
til Græsning, hvilket var, efter hvad vi have seet, fremkaldt
ved den haarde Nødvendighed; forudsat, at det var Re
geringens Hensigt at bevare Skoven i de forskjellige Landsdele,
hvilket den ofte havde udtalt som sin bestemte Villie. Selve
Forordningen fremhæver i den korte Paragraph, hvormed den
er indledet, de tvende Hovedaarsager til Skovens Fordærv.
Det hedder saaledes: »Erfaringen har vist, dels at Skovene
betydelig aflage der, hvor Fællesskab i samme findes,«
dels at Skoveiere »ødelægge deres Skove, især efter at Skove
nes Borthugning i de senere Tider er begyndt at blive
en Ilovedspekulation ved Jordegodsers Kjøb.«
For
ordningens Grundsætninger ere:
1) Alt Fællesskab i Skov skal ophæves, og denne
Udskiftning være udført inden 31 December
1810. (g 1.)
2) Alle Skove skulle fredes, derfor indhegnes, og ingen
Kreaturer, undtagen Svin, maae græsse deri, og
ingen Iløslet under Træerne maa foretages.
Dette maa være udført 3 Aar efter Fællesskabets Op
hævelse. (§ 16).
3) Skovens Borthugning bør ikke være en Ilovedspekulation
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ved Jordegodsets Kjøb, derfor maa Ingen, som ved Kjøb
bliver Eier af en Skov, i de 10 første Aar hugge til
Salg i samme, med mindre at Kenlekammeret har anerkjendt, at Hugsten ei er til Skade, ligesom dette har
Tilsyn dermed, (g 4).
Med Forordningen af 1805 er den Del af Undersøgel
serne, som behandler Skovens tidligere Tilstand, afsluttet; vi
have seet, hvilket Udseende Skovene dengang, frembød, i
hvilken skrøbelig Tilstand de befandt sig paa Grund af den
Behandling, som de vare underkastede, hvilket fremkaldte de
nysnævnte Bestemmelser. I det Følgende skulle vi see, hvor
ledes Træerne, idet de bleve befriede fra Kvægets Tryk,
uhindrede kunde nyde Naturens Gaver, hvoraf de vare om
givne, hvilket bevirkede en hidtil ukjendt Frodighed i de
danske Skove.

Andet Kapitel.
De vi'dtvoxende Træers üdbredning i Danmark.*)
Bøgen.
Bøgen (Fagus sylvatica) voxer bedst paa Ler, som er
sandblandet og kalkholdigt, hvilket svarer til det, Landmæn
dene benævne sandblandet Mergel. Denne Jordart er frem
herskende næsten i alle frugtbare Egne i Danmark; Jordsmonnet

’) Over de Træarters Udbredning, som ere de
derfor udførligt behandles i det Følgende,
Oversigt, hvorimod de Træarters Udbredning,
væsenlig Bestanddel af Skoven, omtales mere

vigtigste Skovtræer, og
gives her kun en kort
som ikke danne nogen
fuldstændigt.
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kan være fladt, men er oftere bakket der, hvor Skovene staae,
idet disse ere ryddede paa Sletterne. (Jagtet Bøgen bedst
udvikler sig paa den sandblandede Mergel, er den dog ikke
knyttet dertil, thi den voxer ogsaa paa det svære Ler og er
fremherskende paa Rullestenssand, naar dette cr skovbevoxet.
I første Henseende kunne anføres Bøgeskovene paa Laaland
samt ved Aabenraa, hvilke sidste for en stor Del staae paa
det seige Cyprineler, som Vandet kun vanskelig trænger
igjennem. Rullestenssanclet, som mindre godt egner sig
til Korndyrkning, er hos os istand til at nære Bøgeskove.
Paa en saadan Jordbund staae Dele af Ruderskov, Grib
skov, Silkeborgskov og Ryskov i Jylland, og hertil kan
vist ogsaa henregnes den Jordbund, hvorpaa en stor Del af
Trolleborgs smukke Bøgeskove slaaer. Det er eiendommeligt
for Danmark, at Bøgen kan voxe paa en saadan Jordbund,
og det er vistnok kun blevet muligt derved, at Jordbunden, ved
iforveien at have været bevoxet med andre Træarter, er bleven
saaledes gjødet, at den er bleven sat istand til at nære Bøgen;
thi det er en Kjendsgjerning, at naar Hullestenssandbakker
skulle dyrkes med Skov, kan man ikke med Held begynde
med Bog, men denne rnaa forberedes ved andre Træarter, —
hos os især ved Gran, skjondt det gaaer bedre med Fyr.
Bøgen skyer derimod Sumpe og Tørvemoser. Ellers kan den
voxe i Danmark paa enhver Jordbundsart, hvor de naturlige Be
tingelser for en Skovs Tilværelse ere tilstede.
Betragte vi Bøgens Udbredning i Danmark i geographisk
Henseende, da er den trængt op til de nordligste Egne af
Jylland, hvis Jordbund kan bære Skov. Uagtet nemlig Vend
syssel ligger saa nordlig, at Bøgen i de Lande, som ligge
under samme Bredegrad, begynder at blive sporadisk, er den
alligevel fremherskende i Vendsyssels Skove og danner der
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rene Bevoxninger ligesaagodt som i andre Dele af Danmark;
saaledes er Bøgen fremherskende i Eskjær Skov, den nord
ligste Skov i Jylland, som ligger tæt Syd for Skagen, og kun
i dens Udkanter frenitræde El og Bævreesp; Bangsbo-,
Sæbygaard-, Stagsted- og Dronninglundskove ere
ligeledes rene Bøgeskove. Af disse udmærker især Sæbygaardskov sig ved sin frodige Væxt; Dronninglundskov staaer
paa en slet Jordbund, hvorfor den ikke kan frembyde et saa
godt Udseende.
Det er altsaa alene Behandlingen (eller
rettere Mishandlingen) og ikke Klimaet, som har forvoldt, at
alle Bøgeskove i Vendsyssel ikke ere ligesaa smukke og kraf
tige som i almindelige danske Skovegne.
Medens Bøgen saaledes er trængt op til Jyllands Nord
spids, fremtræder den ikke saa absolut dominerende imod
Vest og imod Øst. Paa Halvøen findes Vesten for det egent
lige Skovbælte en Del Skove,, i mange af hvilke Bøgen er
fremherskende (t. Ex. i Mattrup Skov, Sønderskov ved Ribe,
Ryhave), især naar .Skovene saaledes som Silkeborgskovene
ere af betydeligt Omfang; men mange mindre Skove ere

her sammensatte af Eg, Birk og Bævreesp, og Bøgen er
enten tilstede i Mindretal, eller ogsaa mangler den aldeles.
Dette er Tilfældet med nogle Iløiskove, saaledes Eskjær- og
Kaas Skov i Salling, Høiris Skov paa Morsø, Hald Egeskov
ved Viborg, Draved Skov ved Løgumkloster, samt med mange Lav
skove, som kaldes Purkratte. De Skove, som tildels eller ganske
mangle Bøg, ere smaa, afsides beliggende, slet behandlede og
trykkede af Vestenvinden eller af andre Onder; ere Skovene
derimod af større Omfang, nogenlunde godt behandlede, ikke
lidende af Vestenvinden eller fugtig Jordbund, da er Bøgen
her enten fremherskende eller den bliver det i en nær Frem
tid. Exempler herpaa afgive Hald Bøgeskov, Gram og Kød-
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ding Skove.
I Skovene ved Trenefloden er der i Lehmsick,
som er en Statsskov, mest Bøg, hvorimod denne er i Mindretal
tilstede i de fleste Bønderskove, saaledes i Øster og Vester
Ørsted Skov. Det er ikke Jordbundens Beskaffenhed, som
her har holdt Bøgen borte, thi denne Træart udbreder sig
stedse mere i de vestlige Skove, men det er foruden andre
Aarsager Skovenes isolerede Beliggenhed, hvilket vanskeliggjør
Adgangen for Bøgen, tilmed da dens Frugter kun med Vanske
lighed flyttes fra den ene til den anden Skov. Det er ogsaa
derfor, at Bøgen mangler i de naturlige Skove paa Born
holm, thi den er paa sin Vandring fra Vest mod Øst endnu
ikke naaet saa langt.

Egen.
Egen (Qvercus Kobur) forekommer dels indblandet i Bøge
skoven i større eller mindre Grad, dels danner den rene Bevoxninger.
De rene Egeskove forekomme baade paa det
frugtbare Ler og paa Rullestenssand; det Første finder for
nemlig Sted paa Øerne, det Sidste i Jylland. I de naturlige
Egeskove paa Øerne er der store Afstande imellem Træerne;
Jordbunden er i Reglen dækket af Underskov især af Hassel og
Hvidtjøro, som kunne danne et tæt Krat, hvorover Egene hæve
deres brede Kroner. Et saadant Udseende frembøde Dan
marks bedste gamle Egeskove, hvoraf Forfædrene kun have
efterladt os faa Bester, som dog ere saa store, at vi deraf
kunne faae en Forestilling om de gamle Egeskoves Skikkelse.
Hertil henhøre Kongeskoven og Høistrup Skove i Stevns Her
red, Viemose i Kallehave Sogn, Egeskovene paa Laaland,
navnlig paa Grevskaberne Knuth en borg og Hardenberg,
paa Baroniet Guldborgland, ved Rudbjerggaard, Kjærstrup og Bremersvold; men i de fleste Skovegne mangler
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der saadanne Egeskove, eller ogsaa ere de svundne ind til
botaniske Mærkeligheder, saaledes Ulkebølskov paa Als, Ege
skoven i Grønholtshegn paa 3die Kronborg District, Fred
skoven ved Einsiedelsborg. Iler ved Kjøbenhavn kan Charlottenlund give en Forestilling om en Egeskovs Udseende.
Dersom vi kjendte Skovenes Sammensætning for 200 Aar
siden, vilde vi kunne paavise mange naturlige Egeskove, hvoraf
nogle først i dette Aarhundrede, da Skovene ere bievne fre
dede, ere forsvundne.
Afkom af de gamle Egeskove ere tildels de Ege, som
staae spredte omkring i Bøgeskoven, hvori der næsten
i alle Skovegne paa Øerne er indsprængt flere eller færre
Ege, saaledes at der i nogle Bøgeskove kan regnes 5 hug
bare Ege paa en Tønde Land (140 hundredeaarige Bøge), i
andre en Eg paa en Tønde Land, i atter andre en Eg paa tre
Tønder Land og i nogle Bøgeskove endnu færre Ege.
Paa Østkysten af Halvøen findes Egen ogsaa ind
blandet i Bøgeskove, og i enkelte Egne, til Exempel Aabenraa’s Skove, ere Egene talrige, men i Reglen ere Øst
kystens Skove fattigere paa Eg end Øernes, og rene natur
lige Egeskove ere her endnu sjeldnere end paa Øerne. Den
stærke Forbrug af Egetømmer har ladet mange Egeskove for
svinde; thi Egene kunne ikke saaledes som Bøgene forynge
sig, fordi de unge Ege stadig blive undertrykkede af andre
Træarter, som bemægtige sig den gamle Egeskovs Grund.
Som Følge deraf har Egeskoven rømmet den frugtbare Øst
kyst og trukket sig ind i Landet, hvor Jordbunden, som i
Reglen her er Rullestenssand, i Forening med den isolerede
Beliggenhed har vanskeliggjort Adgangen for Bøgen. Nogle
Naturforskere have derfor sagt, at Egen paa Halvøen hører
hjemme paa Hulles ten s sand, hvorimod Bøgen hører
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hjemme paa Bul les tensler; men dersom det forholdt sig
saaledes, vilde Egens Forekomst i Jylland være i Modsigelse
med den Maade, hvorpaa den forekommer paa Sælland og
Smaaøerne, hvor Egeskovene i Reglen staae paa den frugt
bare Jordbund.

Paa Kullestenssandet paa Halvøen findes mange smaa
Egeskove som Uøiskov men især som Lavskov. De Forhold,
som have vanskeliggjort Bøgens Adgang til disse Skove, og som
ere omtalte ved dette Træ, have bevaret Egen. En Typus for de
jydske Egeskove paa Hullestenssand afgiveril aid Skov ved Viborg,
navnlig er den Del, som benævnes Langskoven, en ren Ege
skov. Underskoven er her erstattet af Enebær, der danner en
saa læt Bedækning over Jordbunden, at Egeopvæxten derved
vanskeliggjøres. De største Ege holde 10—18 Tommer i
Tvermaal og staae i 20 Fods Afstand.
Egeskove kunne træffes paa hele Kullestenssand-Ryggen
lige ned til Rendsborg, skjøndt de langt fra ere almindelige.
Nordvest for Silkeborg ligger saaledes Charlottenlund, Syd
for Silkeborg Grædstrup Skov, Nordvest for Veile Kollerup
Skov. I Slesvig henhører hertil et Stykke af Linnetskov samt
nogle Skove ved Trenen, Kerlöh og Øster og Vester Ørsted
Skov. Livor Trykket paa. Skovene bliver haardere, indsvinde
disse smaa svage Egeskove til Egekrat, som ere langt
hyppigere paa de jydske Sandbakker end Egeskovene og natur
ligvis især findes Vest for Egeskoven og for Skovbæltet. Saa
ledes paa Estvadgaards Ilede, paa de nordlige Skrænter af
Sloraaen Vest og Øst for Holstebro, i Margrethelund og Krarup
Krat Vest for Viborg, i Breining Sogn 2 Mil Øst for Ringkjøbing, Funder Krat. Vest for Silkeborg, Lunderup Krat Vest

3
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for Varde, Krattet paa Kalslund Ilede Øst for Kibe, paa Arrild
Hede i Nordslesvig, endelig Kropperbusk i Sydslesvig.

Da denne Skovform ikke er oprindelig, men fremkaldt
ved Mishandling, følger deraf, at den under samme Betingel
ser kan vise sig paa Østkysten; dette er saaledes Tilfældet paa
Grenaa Halvø ved Fjeldskov og ved Volstrup, Syd for Flens

borg.
I Almindingen paa Bornholm er Egen ligesom i andre
Skove, der ikke ere komne under Bøgens Herredømme, meget
hyppig, og her optræder den i tvende Former, nemlig den almin
delige Sommereg (Quercus Robur pediinculata), men langt hyppi
gere er Vinteregen (Quercus Robur sessiliflora), »som her paa
»adskillige Steder opnaaer en meget betydelig Størrelse, men
»formedelst det klippefulde Terrain, som sædvanlig bevirker
»dens tidlige Død, i Reglen holdes som Krat, idet en almin»delig Omhugning foretages, hvorefter der fremkommer en
»Underskov af Rodskud«
*).
Nogle have troet, at Forskjellen
imellem de tvende Egeformer skulde have stor Betydning for
Egens Historie og Udbredning i Danmark, hvilket man grun
dede paa den Formodning, at den i Tørvemoserne bevarede
Eg skulde være Vin leregen, samt at Purrerne paa Halv
øen hovedsagelig skulde være dannede af den samme Form;
men dette stemmer ikke med Virkeligheden. Den fossile Eg i
Tørvemoserne er Sommeregen, og Purkrattene ere i Reglen
dannede af den samme Art, uden at jeg derfor vil benægte,
at Vinteregen kan danne Purkrat i de Egne, hvor den op
træder i Iløiskoven, men det er meget sjeldent. Udenfor

*) Schjøts’s Bidrag til Bornholms Flora i naturhistorisk Forenings Med
delelser 1850, Side 50.
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Bornholm findes den kun paa Himmelbjerget og ved
Silkeborg, desforuden angives den ved Buderupholm og
Hald, hvor der dog kun forekommer enkelte Træer, samt ved
Iljermind Vest for Ulstrup.
Forresten er det ikke afgjort,
hvorvidt disse tvende Former ere Arter eller Afarter af
samme Art.
Birken.
Af Birken forekommer der i Danmark flere Former, som
af Nogle ansees for Arter, hvorimod de af Andre ligesom af
Linné holdes for Afarter af Hvidbirken. Mest almindelig er
Skovbirken (Betula verrucosa), som ved den revnede Bark
og ved andre Kjendetegn afviger fra den nordiske Hvidbirk (Betula glutinosa); til den sidste slutter sig Dunbirken
(Betula pubescens), som i Reglen er en Busk paa Moserne og
ikke et Skovtræ. En fra denne forskjellig Form, der imidler
tid ogsaa slutter sig til Hvidbirken, Betula carpatbica, kan
vel blive et Træ, men forekommer sjelden.
Ilvad der er sagt om Egeskovene, at de i Tidernes
Løb have været i stærk Aftagen, gjælder i langt høiere Grad
om Birkeskovene. De i Tørven bevarede Birkestammer vidne
om den store Udbredning, som Træet har havt i Oldtiden,
men Birken er baade som skovdannende og som enkeltstaaende
Træ fortrængt fra de bedste danske Skovegne af de ædlere
Træarter og har kun holdt sig i Egne, som enten ved deres
isolerede Beliggenhed eller ved Jordbundens Ufrugtbarhed
vare mindre tilgængelige for Bøgen. Medens i hele Syd
sællands, Laalands og Falsters Skove Birken saaledes ikke
mere findes vildtvoxende, fordi disse Skove i Reglen staae
paa en god Jordbund, er den ikke sjelden i Nordsælland,
saaledes i Skovene omkring Gurre-Sø og i Hornsved,
hvor der dannes om ikke hele Skove, saa dog smukke smaa
3*
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Bevoxninger af Birke. Sønden for Frederiksdals Aa existerer
Birken i Sælland i vildtvoxende Tilstand i Reglen ikke som
Træ, men kun som Busk paa Moserne.
Som Skovtræ er Birken forsvunden fra Sydsælland, Smaaøerne, Fyen og Als, en stor Del af Halvøens Østkyst; ja
selv i Vendsyssel, hvor man skulde troe, at Birken bedre kunde
holde sig paa Grund af Egnens nordlige Beliggenhed, har
Birkeskoven givet Plads for Bøgeskoven paa den gode Jord
bund.
Hvor denne derimod er mere sumpig og paa Grund
deraf vrages af Bøgen, blive Birkene talrige. Det er saaledes
Tilfældet med de fugtige Skove i Kjærherred, t. Ex. Ilals- og
Langholt Skov; den samme Skovart fortsætter sig fra Lim
fjorden ned til Mariagerfjord, og Birken danner her en Hoved
bestanddel af de fleste Skove, saaledes af Høstmarkskov og
Lauenkjær. Paa Grenaa Halvø mangler Birken i Kystskoven,
men den optræder i de ufrugtbare Skove inde i Landet, saa
ledes ved Løvenholm. Kalløvig danner Sydgrændsen for Bir
ken paa Halvøens Østkyst; tbi paa hele Østkysten lige til
Kielerfjord existerer der ikke længere nogen Birkeskov, ja
selv et vildtvoxende Birketræ er en Sjældenhed, hvorimod
Birken som Busk kan forekomme paa Moserne,*)
I den indre hel af Jylland optræder Birken ved Silke
borg samt i nogle Skove paa Grevskabet Frysenborg. Men
forresten er det langtfra, at den danner en væsenlig Be
standdel af Skovene inde paa Halvøen. Den findes i nogle
Skove imellem Silkeborg og Limfjorden, saaledes ved Auns
bjerg, Tbjele, Torstedlund, men har ingen Betydning

’) Paa Øen Skjælnæs i Maribo Sø lindes en anselig Bevoxning af Dun
birken, som her naaer en Høide af 30 Fod.
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som Skovtræ og savnes i de fleste Skove; det Samme gjælder
maaske endnu mere om de jydske Skove Syd for Silkeborg.
I Slesvig, hvor Birken ogsaa mangler paa Østkysten, optræder
den ligesom i Jylland i nogle Skove inde i Landet, saaledes
i Skodborg Skove, i Langtved og i Rødding Skov, men især
findes der store Bevoxninger i Draved Skov. I Sydslesvig
træffe vi den i Skovene Vest for Idsted.
Ogsaa i Holsten savnes Birken i den østlige Del og
holder sig til den sandige Landryg, der gaaer tvers igjennem
Landet paa Strøget fra Segeberg over Neumünster op til
Rendsborg (ved Kellinghusen, Nortorf, Schenefeld og Hohen
westedt).
Ligesom Birken i afsides liggende Skovegne paa Halvøen
ved Naturforholdene er bleven beskyttet mod Bøgens Over
greb, saaledes er den det ogsaa paa Bornholm, hvor Birken
fremtræder som Skovtræ paa Almindingen, samt i Skovene

paa Nordostsiden.
Inden jeg forlader Birken, maa jeg endnu tilføie nogle
Ord om de forskjellige Former af den. Det er allerede påafaldende, at de anselige Birkestammer, som ere bevarede i
Moserne, og ofte ere mere end to Fod i Tvermaal, ud
mærke sig ved deres smukke, glatte, hvide Bark, hvorimod
Barken spalter paa de Birke, som findes i de nordsællandske
Skove, saasnart de have naaet lidet over en halv Fod i Tyk
kelse; ogsaa Bladene, Frugtraklernes Skjæl saavel som de
vingede Frugter*) ere forskjelligt formede hos Skovbirken og
den fossile Birk, og det kan ikke nægtes, at. den sidste i sin

') Det er kun i de nordsællandske Moser, at jeg har erholdt et saa
fuldstændigt Materiale af Birkens Stamme, Blade og Frugtrakler, at
jeg har kunnet sammenligne den med Skovbirken.
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Form bedst stemmer overens med den ægte nordiske Hvid
birk*), som optræder paa den skandinaviske Halvø, i den
nordlige Del af de russiske Skove og paa de mellemeuropæiske
Bjerge, hvorimod Skov birken er fremherskende paa Slet
terne i Tydskland.
Birkene i Iløstmark Skov og i Losemølle Skoven (Øst for
Tiis Sø) nærme sig derimod til den nordiske llvidbirk, og
maaske er det Samme Tilfældet med alle de Birkehøiskove,
som staae paa Kjær- og Torvebunden. Nær beslægtet her
med er den buskagtige Dunbirk paa Moserne; forresten er
det ikke sjeldent, navnlig i Jylland, at træffe paa Birke, som
hverken bære Skovbirkens eller 11 vidbirkens Karakter, men
afvige fra begge, hvorfor Floristerne ogsaa have delt de tvende
Arter (Hvidbirken og Skovbirken) i flere Arter, som dog
sandsynligvis skylde de forskjellige Voxesteder deres Tilbli
velse ; og da der existerer saa mange Overgangsformer imel
lem dem, er det gjerne muligt, al ogsaa Hvidbirken og Skov
birken i Grunden lienhøre til samme Art, saaledes som denne

ogsaa var opfattet af Linné og i nyere Tid af Spach, og at
det er Birkens store Tilbøjelighed til at variere, der har frem
bragt saavel disse tvende Arter, som de mange andre, der
alle før vare indbefattede under den Linnéiske Betula alba.
Dersom dette forholder sig saaledes, vil der ikke være noget
til Hinder for at antage, at Skovbirken nedstammer fra den
fossile Mosebirk, hvorimod man ellers maa betragte Skovbirken
som indvandret fra Tydskland. Den systematiske Oversigt over
de danske Birkeformer kan efter Ovenstaaende saaledes sammen
fattes: Den Linnéiske Betula alba blev delt i to lloved-

’) Mere fuldstændigt er dette omtalt i min Afhandling om de nordsæJlandske Skovmoser, Side 28.
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arter, A) Betula verrucosa (Skovbirken), som forekommer i
mange danske Skovegne, og B) Betula glutinosa (Hvidbirken);
af den sidste findes i Danmark idetmindste 3 Former: 1)
Dunbirken (Betula pubescens), almindelig som Busk paa
Moser, 2) Betula carpathica, som Træ i Iløstinarkskov, 3)
Den fossile Mosebirk.

El.
Kødellen (Alnus glutinosa) bedækker de sumpige Ste
der i Skovene især i Bøgeskoven, og da nu Jordsmonnet i
denne i Reglen er ujævnt, saa at smaa eller større sumpige Lavninger deri ere hyppige, ere de fleste Bøgeskove
opfyldte med smaa Elleskove eller Ellemoser. Da det er
lettere at rydde Bøge end Elle, blive disse undertiden spa
rede, naar Bøgeskoven forvandles til Agerland, derfor findes
paa Bøndermarkerne i Nordslesvig hyppig Ellekrat midt i
Marken. Rødellen elsker en sumpig Jordbund, og alene her
forekommer den i rene Bevoxninger. Enkelte Træer kunne imid
lertid vænne sig til Ilaardbund og opnaae der ofte en høiere
Alder og en skjønnere Form, end paa den sumpige Jordbund.
I Nørreskoven paa Als findes saaledes Elle, som ere ind

sprængte i Bøgeskoven.
Denne Ellens hyppige Forekomst i Bøgeskoven vil i
Fremtiden i mange danske Skovegne undergaae en stor For
andring; thi der har vist sig en saa stor Dødelighed blandt
Ellene, at de i den nyeste Tid ere forsvundne fra mange
Skovegne og have givet Plads for andre Træarter.
Dette
gjælder navnlig om Als, Smaaøerne og om en stor Del af Fyen
og Sælland. Paa Halvøens Østkyst holder Ellen sig bedre. 1
Skodsbøllegaard Skove ved Graasten voxer den med stor
Frodighed, og i det Hele taget have Ellene paa Østkysten*)
’) Alene i flere Egne i Angel have Ellene havt samme Skjæbne som paa Øerne.
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bevaret deres gamle Væxt og Sundhed og ere ikke affældige
som paa Øerne. 1 Haderslev og Veile Amter ere Elleskovene
i god Stand. Ellen danner en væsenlig Bestanddel af Sko
vene i Hads Herred, som ligger Nord for Ilorsensfjord. Rugaard ved Grenaa har ogsaa gode Elleskove. Men i ingen
anden Skovegn naaer Ellen i vor Tid en saadan Udvikling som
i Kystskovene, der strække sig fra Mariagerfjord i nordlig
Retning op forbi Limfjorden ind i Kjærherred, paa hvilken
Strækning Ellen danner Ilovedbestanddelene af smaa og store
Skove.
Hvidellen (Alnus incana), anføres i Floraerne som el
dansk Træ, og naar man vilde dømme efter den Frodighed,
hvormed den voxer hos os, kunde man heller ikke tvivle
derom. Intet fremmed Træ har saaledes som Flvidellen bidt
sig fast i den danske Jordbund, og det i den Grad, at det
er vanskeligt at udrydde den; tbi selv naar Slammen afhugges lige ved Roden, udsender denne en saa stor Mængde
Knopper, at de heraf opvoxede Træer indtage et meget større
Areal end Modertræet. Hvidellen er almindelig i Statsskovene
i Nordsælland, saaledes i Gjelte Skov, Bagsværd Skov, paa
andet Kronborg Distrikt o. s. v.
Imidlertid er Træet ikke
vildtvoxende i Egne, som dog ligge nordligere end Sælland,
saaledes mangler det ikke alene i Jylland, men ogsaa i Skaane og
Ilalland og kommer først igjen oppe ved den norske Grændse.
De ældre danske Florister kjende heller ikke Hvidellen som
et dansk Træ; saaledes mangler den hos Kylling (1688) og i
de Recensioner af Kyllings Arbeide, der ere leverede af Tyge
Holm (1760) i Linné’s Amoenitates og af Bang i Ponloppidans Atlas (1763). Ja Træet er ikke engang omtalt i den
første Udgave af Ilornemanns Plantelære (1796), hvorimod det
nævnes i den anden og tredie Udgave som »et dansk Træ,
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»voxende paa fugtige Steder i Danmark, sjælden«, og saaledes
omtales det ogsaa af Dreier. Først i Langes Flora (1851)
yttres, at Ilvidellen »maaske ikke er vildtvoxende«. At man
saa sildigt er bleven opmærksom paa Ilvidellen, hidrører der
fra, at den først blev indført her i den sidste Del af det folrige Aarhundrede, og dette skyldes sandsynligvis von Lan
gen, der maaske under sit Ophold i Norge havde faaet Forkjærlighed for delte Træ. Men senere er man bleven ved
med at plante Hvidel, især i Statsskovene, ligetil den nyeste
Tid, da Mange have erklæret den for et daarligt Pro
dukt, der staaer tilbage baade for Rødellen og Asken, hvor
for de have stræbt at udrydde den igjen.
Udryddelsen har
imidlertid store Vanskeligheder, da Træet er meget seiglivet. I de ufrugtbare Skovegne, t. Ex. paa andet Kronborgske
Distrikt, er man derimod mere tilfreds med Ilvidellen. Den
anvendes nu især ved Plantninger paa Heder og Klitter.

Ask.
Den Træart, som næst Bøgen især er bleven mest be
gunstiget ved det moderne Agerbrug og Skovbrug, er Asken
(Fraxinus excelsior). I de frugtbare Skove især paa Sælland og

Smaaøerne trænger Asken ind i Skovene og danner der anselige
Bevoxninger; det er saaledes Tilfældet i den største Del af
Laalands Skovland. I den Del af Falster, hvis Jordbund stem
mer med Laalands, paa Møen og i Sydsælland har Asken en
stor Udbredning, saaledes i de Petersgaardske Skove paa Grev
skabet Bregentved og endnu mere i Vemmetofte Skove. I
Sorø Skove optræder den vel i det sydlige Distrikt, men
mere i det nordlige, navnlig i de smaa Skove, saaledes i
Mørnp Skov og i Enemærke. I de mere vestlig beliggende
Skove ved Tiissø danner Asken ofte rene Bevoxninger, der-
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imod har den ikke stor Udbredning i Adlersborg- og As
næs Skove. Vende vi os til det østlige Sælland, da er Asken
meget udbredt i Giesegaards samt i Løvenborgs Skove. Ved
Boserup findes en hel Askeskov.
At Asken er saa sjelden
i 'det nordostlige Sælland, hidrører fra Jordbundens Beskaffen
hed. I Fyen er Asken langtfra saa almindelig som i Sælland;
de talrige Aske, som ofte findes i Sællands bedste Skove,
træffes ikke i den større Del af Fyen. I Reglen optræder
der kun enkelte spredte Træer i de gode Skove, hvorimod
Asken har en større Udbredning i Bøndernes smaa Skove og
Skovhaver, saaledes bestaae nogle smaa Bønderskove, | til 8
Tønder Land store, ved Blankstrup By i Baag Herred, af Eg
og Ask.*) Paa Samsø var Asken før meget udbredt. I faa danske
Skovegne er Asken saa talrig som paa Als; forresten er den
næsten sjelden i de fleste Skovegne paa Østkysten af Slesvig
og det sydlige Jylland indtil Veilefjord. I det frugtbare Bjerge
Herred optræder den derimod i mange Skove ligesaa hyppig
som i Sydsælland; men Askens største Voxekreds paa Halvøen
begynder Nord for Aarhus ved Vosnæsgaard og fortsætter sig i
de frugtbare Skove paa Kysten af Grenaa Halvø. Nord for
Randersfjord optræder den i liere fugtige Skove, og det
Samme er Tilfældet med Skovene i Kjær Herred, som ogsaa
staae paa en lignende Jordbund. Paa Bornholm er Asken
meget udbredt.
A1 m.

Almen (Ulmus montana) er meget udbredt paa Bornholm
og lykkes der fortrinlig; i det øvrige Danmark optræder
den sporadisk i Skovene, saaledes at dens Voxekreds vanske') Efter M. Lange er det hyppigt at træffe Asketræer i Sydfyens Skove.
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lig lader sig beskrive.
Den kan ikke taale Fugtighed saa
godt som Asken; men paa llaardbund søger den samme Jord
arter; uagtet den er ligesaa frugtbar som Asken, er der
dog, hvor de voxe sammen, langt færre Aime end Aske.
Enkelte Egne gjøre herfra en Undtagelse, saaledes er der i
nogle fyenske Skove, t. Ex. Vedelsborgs, mere Alm end Ask,
og llerlugskoven paa Hindsholm bestaaer for Størstedelen af
Ahn med enkelte Ege og Bøge. Paa Samsø udgjorde dette
Træ forhen en Hovedbestanddel af Skoven.
Avnbøg.

Avnbøgen (Carpinus Betulus) er af alle danske Træ
arter den, der i sin Levemaade mest nærmer sig Høgen,
som den ligner i Evne til at taale Skygge; den kan derfor
bedre end noget andet Træ trives sammen med Bøgen og
har tillige den Fordel, at den kan taale en fugtigere Jord
bund. Dette Træ optræder sporadisk omkring i Danmarks
Bøgeskove, sandsynligvis i hele Landet med Undtagelse af det
nordlige Jylland*); Nordgrændsen falder nemlig noget Syd
for Limfjorden.
Alene i Danmarks sydlige Skove har Avnbøgen en saa
stor Selvsaaningsevne, at den truer med at blive herskende
paa nogle Steder og at fortrænge Bøgen; det er saaledes Til
fældet i Ham Skov Nordvest for Rendsborg og i Skovene
ved Trenefloden.
Ligeledes er det eiendommeligl for Laalands Skove, at Avnbøgen her er saa hyppig, hvilket hid
rører derfra, at Skovbunden er noget fugtigere end i an
dre danske Skovegne, hvorfor Avnbøgen har kunnet indtage
store Strækninger, hvis Jordbund ikke har været tør nok for
') Den gaaer ikke op til Norge.
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Bøgen. En anden Egn, hvor Avnbøgen ogsaa er bleven forskaanet for Bøgens Overgreb, er Almindingen paa Bornholm,
som Bøgen ikke har naaet paa sin Vandring fra Vest mod
Øst, og hvor man derfor siger om Avnbøgen, at den træder
istedetfor Bøgen.*)
Paa Falster fremtræder dette Træ i flere Skove, saaledes
i llovedskoven ved Korselitze og i Vennerslunds Skove, men den
er langtfra her saa hyppig som paa Laaland. Paa Møen er
den fremtrædende i Nordfeld Skov, men især paa Ulfshale.
I Sælland har den kun i nogle sydsællandske Skove stor Udbredningsevne, saaledes i Stensby Skov og \ed Uolstenborg.
I .Midtsælland er den sporadisk og findes af Naturen ikke i
Nordsælland.
Løn.

Af Lønslægten have vi i Danmark ikke mindre end tre
Arter,’ nemlig Valbirk - Lønnen eller Løn (Acer Pseudoplatanus), Naur (Acer campestre) og svensk Løn (Acer platanoides). Af disse ere de to første sydlige Træer, det tre
die derimod et nordligt Træ, som t. Ex. forekommer i
Norge, hvor de andre mangle.
Valbirk - Lønnen, som de
tydske Forslmænd ikke tiltroe Haardførhed til at kunne ud
vikle sig fuldstændig i Nordtydskland, har paa Als den fro
digste Væxt og er næst Asken det Træ, som mest udbreder
sig i Bøgeskoven; ligeledes er Træet almindeligt ved Lyksborg, i Sundeved og Nord for Aabenraa Fjord i Løit Sogn,
men i Nordslesvig er sandsynligvis dets Nordgrændse. Jeg
har nemlig ikke seet det vildtvoxende i Skovene i Haderslev
Amt, ligesaa lidt som paa noget Sted i Jylland. Til den anden

’) I Langes Flora 1851, S. 562.
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staaer der endel Naur ved Veien, men i Skoven er den meget
sjelden. Ved Guldagerhuset staaer der imidlertid et stort Træ.
Fra Nordsælland kjender jeg kun to Voxesteder, nemlig Kimmerlevhessel ved Svendstrup, hvor Nauren opnaaer tre Fod i
Omfang, og i Jægersborg Dyrehave, hvor der er Stammer,
der holde 43 Tommer i Omfang. I Kystskovene i Sydfyen
er Nauren meget almindelig.
Paa AIs er Træet maaske mere udbredt end andetsteds i
Danmark. I Nørreskoven findes Træer, som have en Høide
af 54 Fod. Paa Halvøen er Nauren ikke meget udbredt. I
Angel optræder den, efter hvad der er mig meddelt, kun i
Hegnene; i Sundeved forekommer der endel; i Nordslesvig
mangler den, navnlig i Haderslev Amt.
I Jylland er den
meget sjelden, her findes kun enkelte spredte Voxesteder,
nemlig Merringgaard i Bjerge Herred, Skanderborg, Haraldslund, Randers og Munkehoved ved Mariager, som er Træets
Polargrændse. Træerne, som indtage denne Post, ere faa
i Antal og af en daarlig Væxt. Det største, som maaler 2
Fod fra Roden, 30 Tommer i Omfang, er sygeligt og Grenene
rnosgroede; kun de unge Træer ere frodige.
Svensk Løn forekommer temmelig almindelig paa
Bornholm, hvor den voxer i Selskab med Eg, Ask, Aim
og Åvnbøg.
I Sælland optræder den i Kulaas Skov i
Odsherred, i Aagerup Skov ved Svendstrup og i Egevænge
ved Bregentved, i Jylland i Estrup Skov mellem Kolding og
Ribe.

Lind.

Linden (Tilia parvifolia Ehrh.). (Jagtet dette Træ gaaer
op i Norge, har det i Danmark sit egenlige Hjem i Landets
sydlige og sydostlige Del. Det siges at være almindelig i Skaane;
paa Bornholm findes den ved Røg i Almindingen. Paa Møen fore-
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kommer Linden paa Ulfshale; fra Falster kjender jeg ikke
noget Sted, hvor den endnu er vildtvoxende, men den har
før existeret her. Derimod er den meget almindelig paa Laa
land, hvor den danner en væsenlig Bestanddel af Stensore og
Kohaven paa Guldborgland; desuden optræder den i Studehaven i Grevskabet Hardenberg og i den nærliggende Grangeskov. I Freilev Bondeskov danner Linden som Lavskov en
smuk Bedækning paa de talrige Gravhøie, som staae paa
Skovens østlige Udkant.
Paa Flatø ved Laaland er der
mange Linde, og ligeledes paa Lindø og, i mindre Grad,
paa Askø, tvende Øer i Maribo Sø.
I Rudbjerggaard Skov
findes der smaa rene Bevoxninger af Lind, og det Samme
er Tilfældet ved Fredsholm. At Linden er gammel paa Laa
land, derom vidner, at Rester af Blade, talrige Dækblade og
Frugter af dette Træ ere fundne fossile i Tørvemoserne.*)
I Sydsælland optræder Linden i Knudskov, blandt hvis
mærkelige Træer der har været en med mange Stammer, som
indeholdt 16—17 Favne. I Stevns Herred danner Linden Største
delen af Underskoven under Egene, ligeledes i Morre Skove
(en Mil Nordost for Vemmetofte). I Kongeskoven er der en
kelte Linde og flere i Høistrup Skov. Vende vi os til det
sydvestlige Sælland, da er Linden almindelig paa Glænø
og Omø ved Holstenborg. I Basnæs Egeskov slaaer der en
kelte store Linde, som falde bort ved Gjennemhugning. I
en anden Skov ved Basnæs staaer der en, som har 48 Tom
mer i Tvermaal. Længere inde i Landet optræder Linden i
Tvedevænge ved Gunderslevholm. I Valdbygaard Skove er den
ikke sjelden , ligesom den findes i den nærliggende Skov

’) Rostrup, Gallemosen paa Laaland i den naturhist. Forenings Med
delelser. 1858. S. 121.
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Nykobbel ved Antvorskov. I det nordlige Sælland er Linden
sjelden; den findes i Horns Herred, og den ældre Sarauw an
giver den fra Jordhøikrat. En smuk Lindebevoxning findes
paa Egebjergene i Jonstrupvang, hvor Linden optræder talrig
og udvikler en stor Modstandskraft imod de andre Træarter,
i Fyen, hvor Linden synes at være sjelden, findes den
ved Vesterskjærning, paa Øen i Brændegaards Sø ved Trolle
borg, paa Thorseng samt paa Fænø ved Middelfart. Paa Halv
øen optræder den i nogle Skove, som ligge vesten for det
egentlige Skovbælte, saaledes ved Husum, i Dravedskov, i
Røddingskov, i Seem-, Roager- og Klobyskov ved Ribe, i
hindsholmskov ved Viborg samt i Jlald Bøgeskov; desuden
forekommer denne Træart ved Flensborg, i Haderslevegnen, i
Koldingegnen saavel tæt vestenfor Byen som paa Øerne Kid
holm i Fjorden. I Bjerge [lerred findes Linden alene i Ørum
Præsteskov.
Med Hensyn til Lindens Forekomst, da vil det være ind
lysende af det Foregaaende, at den gjerne optræder paa smaa
Øer, hvor den da, saaledes som paa Øerne Kidholm i Koldingfjord*), danner rene Be\oxninger. En saadan Lindeskov
frembyder ved sit friske, lysegrønne, fine, tæt siddende Løv
om Sommeren et yndigt Syn, der paaskjønnes saa meget
mere, som det holder sig i de Maaneder, de andre Træers
Blade have tabt deres Friskhed. Dette er vistnok Grunden til, at saa
mange Byer og Stæder have Navne efter Linden, hvilket ikke
skulde antyde, at her vare store Lindeskove, men blot at Linden
fandtes her. Saaledes Landsbyen Lindeskov ved Espe i det vest
lige Sælland. Denne By har Navn efter en Lindeskov, som

’) For c. 24 Aar siden blev Størstedelen af Lindeskoven ryddet af en
Bonde, som tilegnede sig disse Øer, der vare Statens Eiendom.
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omtales baade i Valdemar den 2dens og i den sællandske Biskops
Jordbog.*) Et Par Mil Øst derfor ligger Byen Lindebjerg, som
ogsaa omtales i Biskoppens Jordbog og støder op til Valdbygaards Skov, hvor Linden hyppig forekommer. Jeg tvivler ikke
paa, at de mange Stednavne, som begynde med Lind: Lindballe,
Linde, Lindholm, Lindholt, Lindeved, Lindersvold o. s.v., have
Navn efter dette Træ.
Linden fortrænges ikke alene ved Rydning, men ogsaa
ved Bøgeskovens Omsiggriben. Herfor foreligger der ikke faa
Kjendsgjerninger: den er saaledes i denne Menneskealder fortrængt fra Hanenau Skov paa Falster, fra Slaahaven ved Har
denberg, fra Knuthenborg Skove og fra l’aareveile Skov paa
Langeland. Den vestlige hel af Hald Bøgeskov kaldes Lind
holm, fordi her, efter gamle Folks Sigende, voxede Linde,
da Skoven var Egeskov. At Linden saaledes fortrænges, hid
rører især fra, at dens Frø oftest ikke bliver modent, hvortil
kommer, al den formedelst sit daarlige Ved hades af Skov
dyrkerne.
Lange anfører den storbladede Lind (Tilia grandifolia)
som vildtvoxende paa Flatø i Guldborgsund; da den er det
ved Calmar, er der ikke Noget tilhinder for at ansee den
for et dansk Træ.
Esp.
Bævrepoplen (Populus tremula) eller, som den almin
delig kaldes, Bævreespen, eller blot Espen, er i samme
Grad som Birken et Lys behøvende Træ, som ikke taaler nogen
Overskyggen, og ligesom Birken har den været almindelig i For
tidens Skove, om den end ikke har dannet saa store Bevoxninger. Espen har imidlertid bedre holdt ud i Bøgeskoven
’) Er affattet i Tidsrummet 1370—1395.
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end Birken, hvilket ikke kan forklares af dens Selvsaaningsevne, thi ad denne Vei er dens Udbredniug afhængig af
ganske særegne Betingelser; men deraf, at den ligesom Lin
den har en seiglivet Rod, som i høiere Grad end hos nogen
anden Træart er istand til at skyde Knopper. Vi kunne der
for træffe dette Træ paa de ufrugtbare Pletter i Bøgeskoven,,
især i Udkanten; naar Skoven mishandles saaledes, at Jord
bunden udmagres, griber Espen om sig og bemægtiger sig de
Strækninger, som rømmes af de andre Træarter. Hyppigere
er Espen i de smaa Skove, der endnu ikke ere komne
under Bøgens Herredømme, saaledes i Bøndernes Skove paa
Bornholm, ligeledes i Hald Egeskov ved Viborg, hvor der
fremtræder store, smukke Exemplarer af denne Træart.
I
Selskab med Egen forekommer den ogsaa almindelig i Ege
krattene paa Heden, men paa Grund af den magre Jordbund
ere dens Blade her tre Gange mindre end i Hald Egeskov.
Forøvrigt forekommer den ikke altid paa Heden blandet med
Eg, undertiden kan den her være eneherskende. Paa Jyl
lands Heder er der især Leilighed til at beundre Esperøddernes Seiglivethed; thi naar Lyngen bortryddes, dækkes
Jordbunden ofte med Skud fra de gamle Rødder, der hidtil
have været skjulte.
Ogsaa i de Skove, der staae paa en frugtbar Jordbund,
saaledes i Rudbjerggaard Skov, overraskes man ofte ved tal
rige Espe, som udmærke sig ved en frodig Væxt; de staae
ikke altid spredte imellem de andre Træarter, men danne
ogsaa smaa rene Bevoxninger. Det Samme kan man træffe i
Slemminge Hestehave ved Giesegaard. Men altsom Skovene
befries fra de Hindringer, som hidtil have hæmmet Trævæxten, altsoni den regelmæssige Skovbehandling vinder større
Ornraade, forsvinder Espen, og mangen en Skovrider bevidner
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med Glæde, at det omsider er lykkedes ham at udrydde dette
unyttige seiglivede Træ.
Naaletræerne.

Naaletræe rne, som ere en væsenlig Bestanddel af Nabo
landenes Skove, existere ikke hos os som skovdannende,
og dog kunne vi ikke undgaae at omtale dem paa Grund
af den Skjæbne, der har ramt denne Familie i Danmark.
Medens nemlig nu kun en Art deraf er vildtvoxende, hvil
ken fremtræder som en uanselig Busk, var der i Fortiden tre
i\rter, som henhøre til tre forskjellige Slægter, hvoraf den ene
var skovdannende. Hvad der ovenfor er sagt om Birken, at
den har rnaattet rømme store Partier af Danmark, gjælder om
Fyrren i en langt større Maalestok; thi uagtet delte Træ i
Fortiden i mange Egne har dannet en væsenlig Bestanddel
af Skovene, er det som et vildtvoxende Træ forsvundet fra
de danske Skove, og Jordbundsforholdene ere der bievne saa
ugunstige for Fyrrens Fremkomst, at den naturlige Saaning
af dette Træ i Skovene nu støder paa mange Vanskeligheder.
Paa Tørvemoserne kan den derimod skee, og her findes
undertiden Fyrre, som nedstamme fra Plantningerne.
Taxen (Taxus baccata) henføres ikke til den danske
Flora. Det er imidlertid paafaldende, at den er vildtvoxende
i alle Nabolande, Norge, Sverrig, Tydskland og England; og
da det er bekjendt, at Taxen i Tydskland er forsvunden fra
mange Egne, hvor den før var*), leder det os paa den Tanke,
at den før vistnok ogsaa har været i Danmark. Det træffer
sig nu saa heldigt, at der findes en bestemt Angivelse, som be-

’) Anvendelsen til Buetræer skal i Middelalderen meget have bidraget til
Taxens Forsvinden.
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denne Træart paa Sandbakker, dels enkeltvis, dels, hvad der
er sjeldnere, dannende hele Krat.
I Sælland udmærker
Helsingøregnen sig ved sine talrige Enebær, og paa Møen
ansees dette Træ for at være karakteristisk for Klinten; ogsaa
paa Bornholm og i Skaane er Enebær næsten overalt tilstede
i Skovegnene. Det er derfor forrneget, naar Hornemann siger,
at Enebær er sjelden i Danmark, thi Træet er udbredt over
den større Del af Landet, navnlig paa Halvøen, men alligevel
savnes det i mange Egne, saaledes i de frugtbare Skove,
hvilket gjælder haade om Øerne og Østkysten. Mærkeligt er
det, at det enten aldeles eller næsten mangler i Skovene ved
Trene, uagtet Jordbunden her paa mange Steder stemmer
med Træets Natur.
Forresten er dets Voxekreds i Af
tagende, altsom den regelmæssige Skovdyrkning trænger frem,
og Agerdyrkningen benytter de Sandbanker, som hidtil have

været udyrkede.
Endnu maa omtales Brombærklyngerens, Hosernes og
Kristtornens Optræden i vore Skove. Disse Træarter ere vel
ikke meget anselige, men de optræde i nogle Skovegne i
en saadan Fylde, at de væsenlig bidrage til disse Skoves

Karakter.

Brombærklyngeren.

Brombærklyngeren (Rubus) kan forekomme i alle danske
Skove, men dens Hjem i Danmark er Skovene paa Østkysten af
den sydlige Del af Halvøen, hvor den optræder med mange For
mer og i stor Masse. Den bedækker alle Lysninger i Skoven,
gjennemtrænger Krattene og Underskoven og fylder Grøfterne
og Skovhegnene med sine bueformige , tornede Stængler.
Naar Vindfælderne eller Hugsterne danne Aabninger i Bøge-
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skoven, overtrækker Brombærklyngeren hurtig Jordbunden, og
idet den forhindrer Skovtræernes Opvæxt fra at komme frem,
bliver den en Vanskelighed for Bøgeskovens Foryngelse paa
Halvøen. Brombærklyngeren udmærker sig her ikke alene ved
sin Talrighed, men ogsaa ved sin Formrigdom, thi der findes
paa det omtalte Strøg mere end tyve Former, som af Nogle
betragtes som Arter, af Andre som Afarter af II. fruticosus Linné.
Det er især paa Skovbakkerne omkring Fjordene, at
Brombærklyngeren optræder i hele sin Talrighed og Mang
foldighed, navnlig ved Kiel, Flensborg, Kolding, Veile. Herfra
er den i Aftagende til de tre Sider. Skovene inde paa Halvøen
ere nemlig, selv om de staae paa en god Jordbund, fattige paa
Brombærklynger, t. Ex. Mattrup Skov og Estrup Skov (imellem
Kolding og Bibe), alene med Undtagelse af Jarls Skov, hvor der
forekommer mange Former af Slægten. Ogsaa mod INord er
Slægten aftagende i Styrke. Allerede i A arhu segnen er der
faa Former, orn end Individerne endnu ere talrige; længere
mod Nord, t. Ex. i Frysenborg og Vendsyssels Skove, er det fattigt
saavel paa Former som paa Individer af Brombærklyngeren.
Mod Øst er den vel i Aftagende i Fyen, men er der dog
endnu stærkt fremtrædende i liere Skove, saaledes ved Lan
gensø og i Svendborgegnen. I Sællands Skove savnes der
imod den frodige Vegetation af denne Slægt, og det ikke
alene i Sandegnene, men ogsaa i de Skove, der staae paa
Lerbund, om end enkelte Skovegne t. Ex. Sorøegnen ere
rigere derpaa end de Heste andre sællandske Skovegne. Møen,
som i plantegeografisk Henseende afviger fra Sælland og
stemmer med Østkysten af Halvøen, er ogsaa rig paa For
mer af Brombærklyngeren. Selv orn den paa Sælland og Laaland, saaledes soin i Stensore og i Knuthenborg Skove, frem
træder med en frodig og talrig Vegetation, bliver den her
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aldrig skadelig for Bøgeskovens Foryngelse, saaledes som paa
Halvøen.
Rosen.

Om Ro s en s lægten gjælder i det Hele taget det Samme:
den fremtræder med mange Former netop i de Egne, der ere
saa rige paa Brombærklyngeren, og er i Blomstringstiden til
største Prydelse for disse Skovegne. Enhver, som færdes her
i Slutningen af Juni Maaned, vil have bemærket den rige
Flor af vilde Roser paa Hegnene, navnlig langs Skov
vejene. De Arter, som her især optræde, ere Rosa canina L.
med Afarterne collina og dumetorum, mollissiina Willd,
tomentosa Sm. og rubiginosa L. Alligevel er ftosenslægtens
Optræden ikke saa karakteristisk for Østkysten af Halvøen som
Brombærklyngeren; thi de samme Arter kunne findes paa Sæl
land, hvor de i enkelte Egne, t. Ex. ved Helsingør, optræde
ligesaa talrig som paa Halvøens Østkyst.
Kristtornen.
Kristtornen (Ilex aquifolium) har derimod i Dan
mark en saadan Voxekreds, al den bliver en karakteristisk
Forskjel imellem Halvøens og Sællands Skove, i hvilke
sidste den aldeles mangler. Den findes næsten paa hele
Halvøens Østkyst, og i nogle Egne groer den saa frol
dig, at den vanskeliggjør Skovdyrkningen.
Uagtet den
i Haver kun med Vanskelighed lader sig opelske, udbre
der den sig dog meget i de Skove, hvor den hører
hjemme, tildels ved sine underjordiske, krybende, rodskydende
Grene, hvortil kommer, at den af alle danske Træarter er den
eneste, som kan trodse Bøgens Skygge. Medens den for
Skovdyrkningen ubehagelige Brombærklynger henblegner, naar
den aabne Kratskov forvandles til Bøgeskov, kan dette ikke
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kue Kristtornen, men bevirker «alene, at den ikke voxer i
Høiden, men kun breder sig til Siderne, og (lens Illade
erholde da et meget skjønt mørkegrønt, giindsende Udseende.
Den er saaledes et slemt Skovukrudt i Trene - Skovene,
hvor den hades og forfølges saaledes, al der betales otte Skil
ling for at rydde en Qvadratrode, og senere faaer Arbejderen
noget Vist hvert Aar for at borlluge Bodskuddene. I Lehmsick
har man paa den Maade faaet Bugt med den; derimod er den
endnu meget udbredt i Langenhöft og Immingsled Skove. I An
gel er den ligesaa besværlig for Skovdyrkningen, og i Haneved
Skov er den derved bleven Gjenstand for megen Omtale.
Det er unægtelig ganske mærkeligt, al dette smukke Træ, hvis
Dyrkning er saa vanskelig i Sælland og er mislykket paa mange
Steder trods al anvendt Kunst, og hvis overjordiske Del frøs bort i
Botanisk Have for endel Aar siden, i det vestlige Danmark
er et saa besværligt og forhadt Ukrudt. I Nordslesvig findes
den i mange Skove, saaledes i Stenderup Nørre skov, hvor
Jordbunden under de gamle Bøge er saa tæt bevoxet dermed,
at der heller ikke der kan tænkes paa nogen naturlig Besaaning, førend Kristtornen er aldeles udryddet. Den bolder sig
her især til Strandskovene; det Samme gjælder om del syd
lige Jylland, saaledes i Egnen imellem Kolding- og Veilefjord,
hvor den optræder med talrige og skjønne Exernplarer paa
Dreiensodde og i mange andre Skove, som støde ned til
Stranden, medens den enten er meget sjelden eller aldeles
ikke forekommer i de Skove, som ligge en halv Miil fra
Havet. I Bjerge Herred findes den ved Tirsbæk, Rosenvold
og ved Palsgaard. Paa sidste Sted staaer der et Træ, som
er 20 Fod høit og 9 Tommer i Tvermaal i Brysthøide.
I
Gyllingnæs Skov er den saa stærkt fremtrædende, at den paa
sine Steder er til stor Skade for Besaaningerne. Nord for
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Aarhus optræder den paa Helgenæs og paa Gronaa Halvø i et
Krat Vest for Thorsager, ved Rugaard og især ved Benzon.
Jeg kjender ikke noget Voxested for den imellem Banders og
Mariagerfjord; Nord derfor optræde enkelte Træer ved Visborg
og llavnø. I Tofte Skov i den sydlige Vildmose er den meget
udbredt; ligeledes forekommer den i Høstmarkskov og Nord for
Limfjorden paa Læssø, i Ilals og Melholt Skove, som sandsynligvis
er Træets Nordgrændse i Jylland. I de Skove, som staae 1 til
2V Mil indenfor Strandskovene, forekommer Kristtornen, paa
ganske faa Undtagelser nær, i Reglen ikke; men midt paa
Halvøen og i de Skove, som staae tæt ved Vestkysten, bliver
den hyppigere, saaledes i Draved Skov, ved Jarls, ved Søn
derskov, ved Estrup imellem Kolding og Ribe, ved Rask, ved
Julianelyst, Nordvest for Horsens, paa Himmelbjerget, i Frysenborg Skove.
I Byhave Skov i [Jarsyssel oppe ved Lim
fjorden optræder den endnu med hele sin Styrke.
Mod Øst er Kristtornen i stærkt Aftagende. Paa Als findes
den saaledes paa den sydlige og vestlige Del af Øen (t. Ex. i
Sønderskoven og i Blomeskobbel), men mangler i den store Skov,
som dækker Kysten med enkelte Mellemrum i en Strækning
af 2 Mile, hvoraf Størsteparten for nærværende Tid kaldes
Nørreskoven.
I del vestlige Fyen findes Kristtornen ved
Hvedholm og er i Strandskovene Syd for Middelfart ligesaa
almindelig som i de slesvigske Skove, men er forresten en
Sjeldenhed i det øvrige Fyen, hvor den ikkun kjendes fra
Einsiedelsborg, Gribsvad, Nyborg og Æbelø ved Bogense,
og det synes ikke, at den nu breder sig længere mod
Øst. Det er tvertimod en Kjendsgjerning. at den forhen
har været, paa Steder, hvor den nu er forsvunden, saa
ledes paa Thorseng, hvor den var paa Kyllings 'lid*). Krist*) De sidste Rester af Kristtornen paa Thorseng forefandt Skovrider
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tornen er en vesteuropæisk Plante, som har sit Hjem i Eng
land og Frankrig, og det er vore milde Vintre, der bevirke,
at den har udbredt, sig over den danske Halvø, ligesom at
den ogsaa optræder i Norge; selv i Tyd ski and findes den kun
i den vestlige og sydlige Del. Der er faa eller ingen Planter,
som saa godt oplyser Danmarks og Norges milde Vinterklima;
thi da Vinterkulden betinger Træets Polargrændse, gaaer det
i Norge helt op til Søndmøer, hvorimod i Tydskland Nordgrændsen gaaer over Göttingen, Strasburg, München, Wien
og derfra igjennem det sydlige Ungarn, Wallachiet til Krim.
1 Vesteuropa er Polargrændsen saaledes ikke som for andre
vesteuropæiske Planter stedse fra Nordvest til Sydost, men paa
en stor Strækning fra Nord til Syd (Bergen-München), het er det
ved Golfstrømmen opvarmede Hav, som i det vestlige Europa har
rykket Kristtornens Polargrændse saa langt imod Nord. Ogsaa
paa den danske Halvø have vi bemærket den Forkjærlighed, som
dette Træ har for Kystskovene. Uagtet den milde Vinter saa
ledes betinger dets Nordgrændse, kunne vi dog ikke antage,
at det er denne Omstændighed, som har holdt det borte fra
Sælland og Smaaøerne, men det er disse Øers østlige Be
liggenhed, som har bevirket, at Kristtornen, som er kommen
fra Vesten, ikke har naaet dertil.
Ligesom Kristtornen saavel som den stærke Vegetation
af Brombærklynger er eiendommelig for det vestlige Danmark,
saaledes ere ikke mindre end fire Træarter, som henhøre
til de KjernefrugtedesFamilie, ejendommelige for det østlige
Danmark, navnlig for Dorn holm. Det er de tre Rønarter,

Clos for 40 Aar siden i Hegnet ved Veien fra Troensc til Valde
mars Slot.
Voxestedet paa Ulfshale anseer jeg med Lange for
usikkert.

Seljerrøn (SorbusScandica), Axelbærrøn (Sorbiis Aria) og Tarmvridrøn (Sorbus torminalis) samt Cotoneaster*), af hvilke kun
Tarmvridrønnen har udbredt sig udenfor Bornholm nemlig til
Møen og Laaland.
Kirsebærtræet.
Det vilde Kirsebærtræ (Prunus avium) kan forekomme
vildtvoxende i alle danske I’rovindser, hvor det paa mange
Steder har Udseende af at være forvildet**), men i enkelte
Egne optræder det dog aldeles med Karakteren af et vildt
voxende Træ, saaledes i Kø-Sogn paa Bornholm, paa Møen,
Stevnsklint, i Morre Skov, paa Langeland ved Hjortholm, ved
Einsiedelsborg, ved Østedgaard i det sydlige Jylland og i
Langdelskov paa Als; paa sidste Sted findes Træer, hvis
Stammer ere 14 Tommer i Tvermaal. Hvad der tyder paa, at
Træet paa Als er eller har været vildtvoxende, er den Omstæn
dighed, at man her har et Navn for Træet, nemlig »Vessel«,
hvilket, saavidt jeg veed, ikke er Tilfældet i andre danske
Provindser.
I mindre Partier forekommer denne Træart i
Lunden ved Gram, i Aalykkeskoven ved Odense og i Boserupskov ved Koeskilde.
Pæretræet.

Lange anfører flere Steder, hvor Pæretræet (Pyrus com
munis) er vildtvoxende; men paa de allerfleste eller maaske
paa alle de nævnle Voxesteder ere Træerne ikke vildtvoxende,
men forvildede, og deres Oprindelighed kan ikke støttes paa,
at de med Hensyn til Bladenes og Frugternes Former og
Stammens Beklædning med Torne afvige fra de dyrkede Pære-

’) Hertil kan endnu føies Fjeldribs (Ribes alpinum).

‘•) Saaledes i Gyrstinge Skov ved Sorø, hvor det nedstammer fra Kirsebær
træerne i Skovriderens Have.
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træer; thi naar disses Frø tilfældig kommer til at udvikle sig
i Skoven eller andetsteds, bliver Træet, som deraf fremspirer,
et vildt Pæretræ, som i Udseende i høi Grad afviger fra de
dyrkede. At de Pæretræer, som forekomme paa Kjøben
havns Glacier, ved Eremitagen, i Ermelunds-Skoven o.s.v., have
en saadan Oprindelse, kan vel ingen betvivle.
Der er ogsaa en vigtig sproglig Grund lil at ansee Pære
træet for et fremmed Træ, det savner nemlig et Navn i det
danske Sprog, hvilket ellers alle vildtvoxende danske Træer
have, hvorved de allerede ved Sproget kunne adskilles fra de
fremmede. Benævnelsen for Pæretræet er derimod dannet
af Frugten, ligesom hos de fremmede Træer: Blommetræet,
Ferskentræet, Valnødtræet og Morbærtræet.
Misteltenen.

Om flere danske Plantearter siges der, at de ere sjeldne,
men Ingen tilkommer delte Prædikat mere end Misteltenen
(Viscum album).
Ilvad der gjør den sjelden, er ikke alene
de faa Voxesteder, men de faa Exemplarer,- som findes paa
hvert Voxested, og hvis Antal stadig saaledes aftager, at der
er Steder, hvor Plantens Tilværelse er knyttet til et eneste
Exemplar: naar nu dettes nærende Stamme falder, for
svinder Misteltenen fra Egnen. Det er i det sydlige Sælland
og paa Laaland, at man kjender de fleste Exemplarer.
Ved Elmue per Lindersvold voxer den frodig paa nogle
Abild, men jeg veed ikke, hvormange der er; fra Petersværft er den forsvunden; i Rosenfeldt Skov blev for nogle
Aar siden fældet et Træ med en Mistelten, som Skovfogden
ikke kjendte.
Da man 1860 havde fældet en Naur i Koden
paa Laaland, opdagede man en Mistelten derpaa. Paa Guldborgland findes tre, hvoraf den ene, som findes ved Soesmark,
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har et anseligt Udseende: med sine to til tre Fod lange Grene
danner den Buske, som skyde ud paa Stammen af en Abild;
desuden optræder der tvende i S len sore, hvor de voxe paa
gamle topstævnede Linde: Skuddene ere her meget smaa, og
det Meste af Planten bestaaer at grønne Spirer, som ere en
halv Tomme lange og skyde frem af den brune Lindebark.
De Træer, som hidtil ere omtalte, frembyde i deres Udbredning en eller anden Særegenhed, som kan afgive Stof til
Betragtninger. Der er andre Træarter, som vel ogsaa i deres
Forekomst frembyde Særegenheder, der dog ere saa ube
tydelige, at man ikke kommer lil at afvige meget fra Virke
ligheden, naar man paastaaer om dem, at de ere udbredte
over hele Landet; dette gjælder navnlig om de vildtvoxende
Pilearter: Laurbær-Pil, Selje-Pil, Gran Pil, Øret Pil, Spydbladet
Pil*), Rosmarinbladet Pil og Krybende Pil, om Tidsen — ikke i
Skove —, om vild Snebolle, Hyld, Gedeblad, Kornel**), Vedbende***), Stikkelsbær, Solbær, Bibs, tvebo og tvekjønnede

') Alene den spydbladede Pil (Salix haslata) har en bestemt Voxekreds
i Danmark; det er en af de Plantearter, som det nordlige Jyl
land har tilfælles med det nordlige Sælland, den forekommer nemlig
i Tibirke Mose, er almindelig paa Morsø, i Thy og Hanherrederne,
men mangler i Sydsælland, paa Srnaaøerne, i Fyen og Slesvig, Efter
Lange kunne Salix viridis, amygdalina, purpurea og nigricans be
tragtes som danske, men jeg antager, at. de alle ere indførte ved
Kultur.
’•) I Kastrup Skov, Nord for Ringsted, som staaer paa Kridtgrus, danner
Kornelen en Underskov, som næsten havde bredt sig over hele Sko
ven, men nu begynder at undertrykkes af den unge Bøgeskov.

’”) Det er bekjendt, at. Vedbenden blomstrer under særegne Forhold.
Vordingborg- og Præstø - Egnen, hvor Naturforholdene synes at
være i saa høi Grad gunstige for Trævæxten, er rig paa blom
strende Vedbender.
Saaledes ved Snertingegaard og ved Peters-
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Vrietorn, Benved*), Slaaen, Hægebær**), Abild, Hvidtjørn (den
engriflede og den almindelige) og almindelig Røn.

Efter at have betragtet de danske Træarters Voxekreds,
gaae vi over til at undersøge, hvorledes de forholde sig til
hverandre, naar de optræde i selskabelige Bevoxninger ellerSkove.
Tilsyneladende er en Skov ikke andet end en Samling af Træer,
som kun danne el Agregat og alene ved deres indbyrdes tilfældige
Nærhed faae Udseende af et Hele, men i Virkeligheden er
der et bestemt Forhold imellem de forskjellige Træer og Træ
arter. De paavirke hverandre, danne og omdanne hverandres
Former og tilpasse sig efter hverandre, saa at de snarere
maae betragtes som Dele af en Organisme, der optager og
tilegner sig de naturlige Elementer. Med Hensyn til de for
skjellige Træarters Optræden i Danmarks Skove, da ere de
høist ulige fordelte: medens der af en enkelt næsten i alle
Skovegne træffes store selskabelige Bevoxninger, er der af

flere andre Træarter kun faa rene Bevoxninger, idet de i
Keglen forekomme spredte paa Pletter i Skoven eller ved
Skovkanterne. Grunden til, at de optræde med forholds
mæssig faa Individer og som oftest ikke danne hele Skove,
rnaa ikke søges deri, at de ere ufrugtbare eller savne Anlæg
til at voxe selskabelig; thi enhver af vore Træarter er bestemt
værft, hvor der paa en Egestamme voxe tvende Vedbender, af hvilke
den ene 2 Fod over .lorden er | Fod tyk, den anden i 1 Fods Høide
9 Tommer. Egestaminen er 3 Fod tyk.

’) Benved udvikler sig bedst i Sydsælland og paa Smaaøerne; Træet
kan der blive 15 Fod høit og Stammen henved 4 Tommer tyk.
*’) Savnes i nogle Provindser, sandsynligvis især, hvor Skovene staae
paa en god Jordbund, saaledes paa Smaaøerne.
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til at skulle udbrede sig, og den vilde danne selskabelige Bevoxninger, naar den ikke blev forhindret af en anden Træart.
De jydske Egekratte ere saaledes rene Egeskove, og
det Samme gjælder om nogle E gesko ve i Sydsælland og paa
Laaland ; sammesteds findes en Avnbøg Skov; paa nogle
Øer har Linden dannet rene Bevoxninger; Birk ebevoxninger
findes i Dravedskov ; Elleskove optræde paa Kyslen i det
nordlige Jylland. Vi see heraf, at det. ikke alene er Bøgen,
men ogsaa de andre Træarter, som gjerne ville være ene
herskende og udelukke de andre.
De Momenter, som i Almindelighed bestemme, om en Plante
art kan groe og formere sig i et Land, ere de physiske Forhold:
om Varme, Fugtighed og Jordnæring ere tilstede i det Maal, at
Planten kan voxe og udvikle modne Frø. Men disse Forhold, som
ere de bestemmende for den isolerede Plante, blive ikke afgjørende,
hvor der er Tale om selskabelige fleraarige Bevoxninger, som
tillige afhænge af, hvorvidt den ene Træart kan taale andre i
sin Nærhed, eller i hvor høi Grad den ene Træart besværes
eller lader sig paavirke af den anden. I denne Henseende
er der en stor Forskjel, ikke fordi det ene Træ ved Uddunst
ninger eller Berøring kunde skade det andet, men fordi det
afspærrer en Del Lys fra det andet Træ. Herved komme Lysforholdene til at øve en langt større Indflydelse paa Skov
træernes end paa Urternes Tilværelse og Væxt.
Den Kamp, som opstaaer paa Grund af Træarter
nes forskjellige Modtagelighed for de stedfindende physiske
Forhold, viser sig deri, at de alle ville dække Jorden
med Bevoxninger af deres Art..
Nogle Pilearter udsende
saaledes en uhyre Mængde Frø. Den Masse af Vingefrugter,
som i et enkelt Aar falder fra Asken, og som Vinden feier
omkring, er saa stor, at den kunde dække hele Sælland med
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Askeskove, naar Frøet fik Lov til at udvikle sig. Det Samme
gjælder tildels om Birken og Almen. Fuglene besaae hvert
Aar alle Skovene med Bønnefrø, og dog er det sjeldent at
træffe selv smaa Rønneskove. S aal ed es trænger enhver
Træart sig frem og vil danne Skov, og der er Strid
og Trængsel i Skoven. Den ene Træart undertryk
ker den anden, ligesom det ene Dyr undertrykker det
andel. Bøgen fortrænger Egen, Egen fortrænger Fyrren; den
Træart, som er i Harmoni med de bestemmende physiske
Forhold, faaer Magten. Kampen er imidlertid ikke uden Maal,
naar Træet har faaet Bugt med Vanskelighederne, kan det i
Bo udfolde sine Egenskaber og danne Skov efter sin Natur.
I Fortidens Skove førtes Kampen imellem Espen, Birken,
Fyrren og Egen. Denne Udvikling korn til Ilo derved, at
Egeskoven som Overskov blev fremherskende i Landet. Egens
Herredømme blev forstyrret derved, at Mennesket trængte ind
i Skoven og maaske samtidig dermed Bøgen, som er Egens
Overmand.
Pen nye Træart, havde paa mange Steder stor
Fremgang, men de naturlige og sociale Forhold standsede i
mange Aarhundreder dens Udbredning; da disse vare fjernede,
gjenoptog Bøgen Kampen paa alle Steder. Den nye Bøgeskov
besatte nu alle danske Skovegne, og var det Resultat, hvortil
de forskjellige Træarters Virksomhed har ført. Fyrren, Espen,
Birken og Egen have Alle bidraget til at gjøre Jordbunden mod
tagelig for Bøgeskoven, som i sin naturlige (ikke mishandlede)
Form først er bleven almindelig udbredt i vore Dage. I sin
Fuldendelse fremtræder den med høie, ranke Stammer, hvis
Kroner danne et sluttet Løvtag. Nedenfra seel synes Kronen
at være lille, men i Virkeligheden er den saa stor, at den
indtager en Trediedel eller en Fjerdedel af Træets Høide, og
Løvtaget er saa tæt, at der ikke trænger saa meget Lys der-
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igjennem, at nogen Træart kan friste Livet paa Skovbunden.
Græsset kan ikke voxe i den gode Bøgeskov; af Urternes
store Mængde er der kun ganske enkelte, som kunne nøies
med den Lysmængde, der naaer til Jordbunden, naar Bladene
ere udfoldede. Det er især Skovmærke og Skovsyre, der
danne grønne Guirlander paa det brune Bøgeløv og ere levende
Vidnesbyrd om, at Træernes indbyrdes Stilling er, som den
sig bør.
De følgende Kapitler ere et. Forsøg paa at vise, hvor
ledes de naturlige Forhold enten ikke hindre eller i høi Grad
begunstige Bøgens Omsiggriben i de danske Skove, ved at
undersøge, hvilken Indflydelse Varmen, Jordbunden, Fugtig
heden, Lyset og Selvsaaningsevnen øve paa Træarternes
Fordeling i Skoven.

Tredie Kapitel.
Varmens Indflydelse paa Skovenes Sammensætning.
Af de Momenter, som paavirke Planten, er Varmen det
vigtigste; uden den er ingen Livsyttring mulig. Naar Planten
har indsuget en vis Mængde Varme, spirer den, og efter al.
have optaget en større Varmemængde, udvikler den Blade,
Blomster og Frugt med spiredygtige Frø. Det er Sommer
varmen, som bevirker delte.
Ogsaa .Vintervarmen har sin
store Betydning; thi enhver Træart udfordrer for sin Til
værelse et Minimum af Vintervarme, og naar dette mangler,
døer Træet.
Ved at sammenligne- Træernes Polargrændse
lære vi, at de ere i forskjellig Grad haardføre eller kulde5
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taalende. Norge er meget bekvemt for en saadan Sammen
ligning; thi det har ligesom Danmark Øklima og er ligeledes
paa Vestsiden beskyllet af et stort Hav. Tillige ligger det
saaledes, at det kan betragtes som en nordlig Fortsættelse
af den jydske Halvø. Da vore vigtigste Træarter gaae op i
Norge, kan man af deres derværende Polargrændse see, i

hvad Grad de ere haardføre.
De Træer, som kunne nøies med den ringeste Sommer
varme, ere Birk, Bævreesp og Røn. De gaae op til den 70de
Grad nordlig Brede. Fyr, Hvidel ogHægebær naae næsten
ligesaa høit mod Nord. Vi skulle senere see, hvorledes disse
Træarter, der ere saa nøisomme i deres Fordringer til Var
men, ogsaa ere det i Valget af Jordbunden. Derefter komme
Aim og Abild. Eg og Ask have deres Nordgrændse ved
Thronhjem. Ved Bergen standse Bøg, Rødel og svensk Løn.
Der er endelig et Par Træarter, som ere for kjælne til at kunne
voxe i Norge, det er: Løn, Naur og Avnbøg. En Sammen
ligning imellem vore Træers Nordgrændse i Rusland, som har
Fastlandsklima, viser, at Ordenen for deres Udbredning mod Nord
er den samme for Flertallets Vedkommende. Dog afvige nogle
derfra. Saaledes gaaer i Rusland Avnbøgen langt nordligere
end Bøgen, tvertimod hvad der finder Sted i Skandinavien.
Dette hidrører fra, at Bøgen ikke kan taale streng Vinter*).
Derfor skyer den Rusland, men kan groe i det vintermilde
Norge. Avnbøgen kan derimod taale Ruslands Vintre, men
da den fordrer større Varmemængde til Frøets Modning, end
Norge med sine kolde Sommere kan levere, er den udelukket

derfra.

') Alph. de Candolle troer at have udfundet, at Bøgen ikke kan voxe i
de Lande, hvis Vintres Middeltemperatur er mindre end 4° C.
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Uagtet de Kjendsgjerninger, som Videnskaben og Er
faringen have fremdraget med Hensyn til Varmens Indflydelse
paa Planten, i mange Tilfælde tjene til at oplyse Træernes
Liv, ligesom de selv ere af en tiltrækkende Natur, kunne de
dog ikke her komme synderlig i Betragtning eller bidrage til
at løse den Opgave, hvorfor den ene Træart fortrænger den
anden; thi saa godt som alle danske Træarter forefinde over
alt i Danmark den Sommervarme, som er fornøden til at
modne deres Frø, og Vintervarmen her er aldrig saa ringe,
at den er farlig for Skovtræernes Tilværelse.
Kun i enkelte Tilfælde faae vi Leiliglied til at om
tale Varmeforholdene; der er nemlig, som vi have seet,
nogle Træarter, som have deres Nordgrændse i Danmark,
hvor de især forekomme i den sydlige Del. Her er det
Varmen, som afgjør, i hvilke Skove saadanne Træarter kunne
optræde og udbrede sig paa de andres Bekostning. Det er,
som ovenfor sagt, Tilfældet medAvnbog, Løn og Naur. Me
dens Avnbøgen saaledes enten findes sporadisk eller slet ikke
i største Delen af Danmarks Skove, har den i de sydlige
Skove en saadan Udbredningsevne, at den fortrænger de andre
Træer og danner rene Bevoxninger.

Fjerde Kapitel.
Jordbundens og Fugtighedens Indflydelse paa Skovtræerne.
Om Træarternes Afhængighed af Jordbundens ke
miske Sammensætning vide vi ikke meget.' Der foreligger
5*
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for de fleste Træarter ikke Kjendsgjerninger, som bevise, at
den Forskjel, der finder Sted i deres Udbredelse og Væxt,
er betinget af Jordbundens kemiske Sammensætning; kun
et enkelt Forhold er kjendt, det er Bøgens Forkjærlighed for den kalkholdige Jordbund. Det er ikke
en Paastand af nogen Enkelt, eller en Sætning, der kun gjælder i et bestemt Land; thi hvor uenige Alle, som have be
handlet den europæiske Floras Forhold til Jordbunden, end
ere med Hensyn til de andre Plantearters Afhængighed af
en bestemt Jordbund, ere de enige i, at Bøgen voxer bedst
paa Kalk, idet man baade i England, Frankrig og Tydskland
har gjort denne Erfaring. Bøgens Forekomst hos os giver denne
Anskuelse Medhold; thi ligesom Danmarks Jordbund forsiørste
Delen bestaaer af forvittrede Kalkklipper, hvori der er ind
blandet andre Bestanddele, saaledes er Bøgeskoven ogsaa
næsten overalt fremherskende. Endelig er det en Kjendsgjerning, at hvor Kalken eller rettere Kridtlagene komme
op til Overfladen og ere skovdækkede, der fremtræder en
Bøgeskov, som udmærker sig ved sin frodige Væxt, sine
Stammers Skjønhed og sin Ilenhed for andre Træarter.*)
Da forøvrigt Læren om Jordbundens mineralske Bestand
dele i sin nuværende Skikkelse ikke er praktisk anvendelig,
og navnlig ikke giver os nogen frugtbar Veiledning til at ud
finde Grundene til de forskjellige Træarters Omsiggriben eller

’) Ligesom Bøgen har Forkjærlighed for Kalken, saaledes siges Granen
at skye den kalkholdige Jordbund. Dette vinder Bekræftelse ved. at
den hos os ikke har nogen god Væxt paa Mergel, hvor den ligger
under i Kampen med Bøgen, hvis Overmand den efter sin Natur er,
alligevel er det tvivlsomt, om det netop er Kalken, som svækker
Granen paa frugtbare Skovjorder.
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Fortrængen, ere vi nødte til at gaae den samme Vei, som
følges i Agerdyrkningen. Landmanden inddeler som bekjendt
Jorderne i de svære og de lette, i de Første er Leret saa
fremherskende, at det udgjør mere end Halvdelen deraf. I
de lette Jorder er Leret blandet med Sand, og eftersom delte
er tilstede i større eller mindre Mængde, benævnes Jor
den skørt Ler eller Sandjord. Det bindende Ler, som dan
ner de svære Jorder, kan optage meget Vand, som det
med stor Kraft holder tilbage, saa at Plantedækket her
aldrig savner den fornødne Fugtighed; men da Vandet kun
optages med Langsomhed , bliver det i Regntiden læng?
staaende paa Overfladen. Ifølge det danske Lers almindelige
Beskaffenhed*) er denne Jordart altid frugtbar; men dens
Vandrigdom bevirker, at den i sin naturlige Skikkelse tillige
maa karakteriseres som kold og fugtig og det i den Grad, al
den skader mange Planters Væxt. 1 Heglen benyttes denne
Jord af Agerdyrkningen og egner sig især til livede; dog er
der Skove, som groe paa det fugtige, bindende Ler. De
forekomme pletvis overalt i alle Landsdelene, saaledes ved
Aabenraa, i Bjerge Herred, ved Gyllingnæs, i Stevns og Faxe
Herreder i Sælland, men især paa Laaland. Næsten alle Træ
arter voxe frodig paa denne Jordbund ; Egen naaer her sin
liøieste Udvikling baade i Tilvæxt, Størrelse, Form og Cdbredningsevne ; Asken er mer end nogen anden Træart
knyttet dertil; El, Aim og Avnbøg voxe her fortræffe
lig. Alene Bøgen kan ikke taale denne Jordbund , saalænge den ikke er udgrøftet. Træet har lier kun meget ringe
Tilvæxt baade i Høide og Omfang. Stammen forgrener sig

’) Jo mere lerholdig Jorden er hos os, desmere frugtbar.

tidlig , er knudret og puklet med opreven Bark (see
Fig. 2) og voxer rned en mærkværdig Langsomhed i Høide
og Førlighed.
Fig. 2.

De fleste danske Skove staae paa en Jordbund,
maaske kan betegnes som skørt Ler. I Leret er overalt
blandet saa meget Sand, at det kun er i Danmark, at
har for Vane at kalde denne Jordart Ler, andetsteds
man ikke betegne den saaledes. Sandblandingen er i det
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taget gavnlig for de fleste Træers Væxt, idet Vandet herigjennem siver bort og aldrig samler sig omkring Kødderne;
det er vistnok derfor, at Bøgen, før man fredede og pleiede
Skovene, frembød det bedste Udseende paa denne Jordbund.
Egen trives ogsaa godt her, hvorimod Asken af Naturen

mangler.
De lette Jorder, som kun indeholde en ringe Mængde
Ler og forresten beslaae af Sand, Grus og Smaasten, danne
en Modsætning til den bindende Ler derved, at de let optage
Vandet, som de ligesaa hurtig afsondre, og aldrig lide, som
de svære Jorder, af stillestaaende Vand paa deres Overflade;
derimod ere de lette Jorder i regnløse Sommere udsatte for
at udtørres i den Grad, at Planterødderne savne den fornødne
Vandmængde. Men dette, som har en saa stor Betydning for
Urterne, mærkes ikke meget paa Træerne (undtagen i Træskoler og i unge Plantninger), hvis Rødder i Dybden kunne
finde den Vandmængde, som ikke er tilstede i Overfladen.
Saadanne Jorder egne sig derfor udmærket til Skovdyrkning,
som her drives med langt større Lethed og Sikkerhed end
Agerbruget, der bliver kostbart eller giver ringe Udbytte, da
Jorden mangler naturlig Frugtbarhed, hvorfor ogsaa Asken,
Lønnen, Ellen og tildels Avnbøgen skye denne Jordbund.
Egen har vel her af Naturen en stor Udbredning, men
naaer ingen Størrelse hverken i Høide eller 1 ørlighed. Espen,
Birken, Fyrren og Granen voxe her frodigst. Ogsaa Bøgen
trives her og voxer ganske godt, navnlig paa de Steder, der i
lang Tid have været skovdækkede, og hvor Skoven ikke er udsat
for Mishandlinger. At Espen og Birken forekomme her, maa
ikke opfattes, som om disse Træer havde Forkjærlighed for en
saadan Jordbund, men som Nøisomhed; thi de samme træarter
voxe meget bedre paa en god Jordbund, hvor de imidlertid
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komme i Selskab med andre, hvis Skygge de ikke kunne
taale, hvorfor de trænges tilbage til Steder, som hine vrage,
saalænge indtil disse nøisomme Træer have gjødet Jorden for
dem. Naar dette er skeet, kan der paa denne Jordbund
danne sig regelmæssige gode Bøgeskove, som vel ikke have
en saa stor Tilvæxt som paa Leret, men dog saa megen, at
Bøgeskoven her kan dyrkes med Fordel.
Fugtighedens Forhold til Trævæxten er ovenfor omtalt
ved den bindende Ler. Det staaer tilbage at see, hvorledes
Træerne paa andre Jordbundsarter kunne taale Fugtighed, og
hvorledes de paavirkes af Vand, som oversvømmer Jorden.
Ellen voxer til en vis Grad frodig i Vand, og til at opelske
gode Elleskove udfordres en sumpig Jordbund, som ikke er
udsat for Tørring; i modsat Tilfælde hensygne Ellene. Det
l’ræ, som næst efter Ellen kan taale mest Vand i Jorden og paa
Overfladen, er Birken, derefter Pilearterne. Paa en fugtig
Jordbund trives ogsaa Køn, Fyr, Ask og Eg. Bøgen kan der
imod ikke taale den vaade Jord, som kuer den.
De fleste Træarter skye den sure tørveagtige Jord.
Ellen voxer vel og her, men har en daarlig Væxt. Pil, Birk og
maaske Fyr voxe her bedre. Asken og Egen blive uanselige.
At træffe c il Bøg paa en saadan Jordbund er en Sjeldenhed.
Naar Talen er om Jordbundens Indflydelse paa Skovtræerne,
maa man ikke oversee, at den, ved atvære skovdæk kel, sta
dig forbedres. Ved Løvfaldet tilføres der Jordbunden ikke alene
Erstatning for det, som den har afgivet til Træernes Næring, men
det vender tilbage i en saadan Form, at Opløsningen af Jorddelene
derved i høi Grad befordres. Den Næring, som Jorddelene, efterat
være gjødede ad denne Vei, give Træerne, bliver derfor med Tiden
stedse kraftigere. Følgerne heraf ere, at Træerne faae større
Kroner og derved afgive mere Løv til Jordbunden, dernæst,
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at. denne med Tiden bliver sat. istand til at nære bedre *)
Træarter. I’aa de skovløse Rullestenssandbakker er ikke alene
al Bøgeudsæd forgjæves, men selv Plantning af Bøg slaaer
i heglen feil. De, som holde paa Kalilæren, sige, at det
kommer af Kullestenssandets Mangel paa Kali. Gran, Fyr og
Birk voxe derimod villig paa en saadan Jordbund. Men nu
er det mærkeligt, at naar disse Træarter i en Omdrift af 40
Aar have tæret paa Kalien og Jordbundens andre mineralske
Næringsmidler, kan man der med Held opelske Ung og det
ved Saaning. Ja de første Bøge indfinde sig undertiden af
sig selv. I de nordsællandske Statsskove har man paa liere
Distrikter benyttet sig al' denne Jordbundens Forbedrelighed
og opelsket Bøgeskov der, livor man før troede, at alene
Naaleskov kunde trives. Det er gjerne muligt, at man ad
denne Vei i Fremtiden vil kunne opnaae store Resultater; det
gjælder kun om at skaffe det første Skovdække tilveie; thi
derved er Begyndelsen gjort til Jordbundens Forbedring. Alle
rede nu har man med Held planlet Bøg paa Flyvesand i en
Fyrreplantning.
Ligesom Jordbunden altsaa kan forbedres, idet den
bliver frugtbarere, saaledes kan den ogsaa afkræftes derved,
at den ikke erholder den fornødne Gjødning af Løvfaldet
og udlørres af Vinden og Solen. Dette indtræffer i Dan
mark, især i Jylland, naar en Bøgeskov bliver saa forhugget, at Vinden faaer fri Adgang dertil og stadig bortfeier
det nedfaldende Løv, ligesom den tilligemed Solen berøver
Skovbunden den fornødne Fugtighed. Da Jordbunden saaledes
mister den naturlige Gjødning, bliver den ufrugtbar og min
dre istand til at nære Træerne, navnlig Opvæxten, som
fordrer den kraftigste Føde, Ikke enhver Jordbund afkræftes
’) d. e. fordringsfuldere Træer.
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i samme Grad ved at berøves sit Løvdække. Det bin
dende Ler kan taale meget i den Retning, derimod øver
dette Tab stor Indflydelse paa Sandjordernes Frugtbarhed.
Der er ogsaa Forskjel paa Træarterne i denne Henseende.
Skovbundens Blottelse for Løvet virker stærkest paa Bøgen,
Granen og Avnbøgen, derimod ere Virkningerne mindre paa
Birk, Fyr og Esp. De bedste Beviser for, at Skovbundens
Kraft forringes ved at berøves Løvdækket, maae Gudskelov
søges i Udlandet. I Frankrig, men især i Sydtydskland, have
Skovene lidt meget af den fordærvelige Løv- og Grensamling
(Streurechen und Leseholzsammeln). Bønderne have nemlig i
mange Egne Lov til at samle Løv i Skoven for dermed at
gjøde deres Kornmarker og Vinbjerge. Som Følge deraf af
tager Træets Tilvæxt, og Selvsaaningen bliver vanskelig paa
den afkræftede Jordbund. Den første Følge deraf har været i
nogle Egne, al Jordbunden, ude af Stand til at nære de
fordringsfulde Træarter, er blcven dækket med de nøisomme, som paa en saadan Jordbund kunne beseire et Træ
som Bøgen, der ellers er deres Overmand. Paa Odenwald
bar Fyrren saaledes over hele Kvadratmile fortrængt Bøgen;
men i andre Egne have Virkningerne været af en langt større
Indflydelse paa Skovens og hele Egnens Beskaffenhed; saa
ledes blev der ved Landmandsmødel i München 1857 omtalt
en Skov paa en Kvadratmil, hvis Bevoxning som Følge af
Lovsamlingen var svunden ind til Rodskud, ligesom den nyere
Tids Forsøg paa at plante Skov der paany har været forgjæves. Denne farlige Uskik har aldrig været kjendt hos os,
og det er en medvirkende Aarsag til, at Bøgeskoven paa
Øerne forynges med saa stor Lethed og efter Udskiftningen i
saa kort Tid opnaaede Sundhed og Kraft.
Mange smaa jydske Bøgeskove, især paa Rullestenssand,
befinde sig paa Grund af en urigtig Behandling i en mislig
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Tilstand. Naar man fra Aalborg reiser Nord paa, bar man
en Mil fra Sundby Synet af nogle Bøge, som staue oppe, paa
de høie llammerbakker og ere den sidste Rest af en Bøge
skov. Disse Træer give os et lydeligt Billede af den store
Indflydelse, som Vinden har øvet paa Skoven, indtil den
svandt ind til denne Rest. Bøgestaminernes Sundhed svæk
kes allerede derved, at de, aldeles blottede for Læ, udsæt
tes’ for Vindens umiddelbare Paavirkning; den udtærede Jord
bund kan ikke levere Stammen den fornødne Ernæring, og
al Selvsaaning bliver naturligvis en Umulighed. I Vendsyssel
og andetsteds i Jylland findes ikke faa Bøgeskove, hvo»- Jord
bunden er bleven saa forarmet, at Bøgeskoven ikke mer kan
holde sig, men forsvinder altsom Træerne borttages; det er
derfor nødvendigt at forynge en saadan Skov med Gran, og
naar denne har forbedret Jordbunden, kan Høgen om 50 Aar
komme igjen.
Det er ikke alene Forstmændenes Anskuelse,
men Skovejerne i disse Egne kjende deres Bøgeskoves Skrøbe
lighed. Saaledes udtalte Hr. Bøgild ved et Landmandsmøde,
at der var mange Steder, hvor Høgen, efterat være bort
hugget, ikke kom igjen, trods al anvendt Flid.*)
Den Indflydelse, som Bøgeskovens Forsvinden forresten
øver paa Beboernes Befindende og Agerbrugets Udbytte, har
hos os i Heglen været større end i Tydskland, fordi den for
svindende Bøgeskov paa naturlig Maade som oftest ikke afløses
af andre sleltere Træarter, der dog som Skovdække kunne
være en stor Kordel for Landet, men af Lyng.
’) Ja Overførsler Jessen paastaaer endogsaa, at Bøgekulturen er under
kastet saa mange Vanskeligheder, at den hidtil, navnlig i Jylland,
kun er lykkedes paa smaa Pletter, og at de Fleste, som have forsøgt
den, ere bievne trætte af at fortsætte Forsøgene!
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Femte Kapitel.
Om Lysets og Skyggens Indflydelse paa Skovtræernes Form
og Tilværelse.
Naar Planten spirer, styrer Stænglen mod Lyset. Slænglen
bærer en Endeknop og liere Sideknopper, naar ikke andre
Forhold indvirke forstyrrende paa Væxten, vil Endeskuddet
altid have den stærkeste Væxt, fordi det er mest udsat for
Lyset, og Sidegrenenes Størrelse vil betinges af, i hvad Grad
de ere paavirkede deraf. Medens saaledes enhver Plante, som
hæver sig overjorden, formes af Lyset, er dette dog især Til
fældet med Træerne, fordi deres Grene have større Udstræk
ning og Varighed end Urternes. Dersom vi kunde tænke os
Stammen med sine Sidegrene udvikle sig i en opadgaaende
Retning uafhængig af Lyset, og at som Følge deraf Endeknoppen ikke havde en gunstigere Stilling end Sideknopperne,
som derfor havde den samme Tilvæxt, vilde Træet antage
Form af en Halvkugle som Følge af, at de opadgaaende og
de til Siden gaaende Grene vare lige store. Men alle Grene
voxe ikke lige stærkt. Endeknoppen faaer ved sin Stilling til
Sollyset en langt stærkere Tilvæxt end Sidegrenene. Det af
Endeknoppen udvoxede Skud kan være to, tre, tyve, ja hun
drede Gange større end de Skud, der dannes af Sideknop
perne. Da Sidegrenene ligeledes trækkes af Sollyset i forskjellig Grad, staae de øvre ikke lodret ud fra Stammen, men
skyde ud i en spidsvinkel, hvorimod de nedre stedse blive stillede
i en mere ret Vinkel. Træet har nu Form af en K eg I e. Men den
nes Grund staaer sædvanligvis ikke paa Jorden, saaledes som
Tilfældet er hos fritslaaende Graner, der kunne bevare deres

77

nederste Grene selv i en Alder af 40 Aar.
I Reglen
affalde de nederste Grene hos de fleste Træer i en tidlig
Alder. Det er atter Lysforholdene, som bevirke dette, thi
idet de nedre Grene berøves Lyset, det vil sige beskygges af
de øvre, gaae flere eller færre af dem ud. Den nedre Del
af Stammen bliver grenløs, og herved sondrer den overjor
diske Del af Træet sig i Krone og Stamme. De Træarter,
hvis Grene lide ved Overskygning, have altid deres Kroner
stillede i en betydelig Høide, hvorimod de Arter, hvis Grene
kunne taale Skygge, have lange Kroner, som komme meget
nærmere til Jorden. 40aarige fritstaaende Graner kunne pan
Grund af deres Grenes Evne til at taale Skygge have deres
Kroner næsten hvilende paa Jorden, og disse derved opnaae
samme Høide som Træet. Bøgens Grene taale vel megen
Skygge, men ikke saa meget som Granen. En 80aarig frit
staaende Bøg har sin Krone omtrent ti Fod over Jorden (Fig. 3).
I Modsætning dertil have Birken, Poplen (Fig. 2) og Fyrren,
selv naar de ere fritstaaende, høitstillede Kroner.
Vi ere herved komne til at omtale det, som især be
stemmer den forskjellige Form, Træarternes Kroner have,
ligesom Forholdet imellem Træerne indbyrdes, nemlig i hvil
ken Grad (le kunne taale Skygge. Ved at. sammenligne
Træarterne i denne Henseende, vil man erfare, at Nogle
kunne taale at beskygges, Andre behøve meget Lys og
laale ikke at beskygges.
I det første Tilfælde bliver Kro
nen tæt og høi; til de inderste og de nederste Grene
naaer naturligvis en ringe Lysmængde; dersom de alligevel
kunne leve og voxe i dette Dæmrelys, røbe de derved deres
Evne til at taale nogen Skygge. Oer gives derimod Træarier,
hvor hver Gren skal udsættes saavidt som muligt for det. fulde
Dagslys for at kunne leve, hvorfor deres Krone er meget

)

Fig. 3. Graa-Poppel (Populus canescens). Træet staaer i Søndermarken.
Dets Omfang i Brysthøide er 13 Fod 11 Tommer, Høiden c. 94 Fod. Afstanden
fra .Jorden til Grendelingen er 27 Fod. Fra Jorden til de nederste bladbærende Grene 36 Fod.
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aaben.
Disse Træarter kaldes lysbehøvende i Modsæt
ning til de første, som benævnes skyggetaalende. Ligesom
de sidste taale megen Skygge, optage deres tætte Kroner den
større Del af den tilstrømmende Lysmængde, hvoraf kun en
mindre Del trænger ned til Jorden; som Følge heraf ere de
ikke allene skyggetaalende, men ogsaa skyggegivende.
De lysbehøvende Træer optage en ringe Del af den tilstrøm
mende Lysmængde, og den større Del af samme trænger
igjennem den aabne Krone ned til Jorden. I samme Grad
som de lysbehøvende Træer ikke taale Skygge, give de
heller ikke Skygge. Heraf fremgaaer, at det i denne Hen
seende kommer ud paa Eet, om man siger om en Træart,
at den giver eller at den taaler megen Skygge.
Pilen, Birken og Poplen ere gode Exempler paa lys
behøvende Træer; man finder der hverken Skygge eller
Dække for Regn, baade Lyset og Vandet gaaer derigjennem,
hvorimod Granens, Bøgens og Lindens tætte Grene tilbage
holde den større Del af Vand og Lys. Det er forresten en
Selvfølge, at Begreberne »lysbehøvende« og "skyggetaa
lende« ikke maae tages i absolut, men i relativForstand; thi intet Træ kan kaldes skyggetaalende i den Grad, at
det kan voxe i Mørke, ligesom intet Træ er saa trængende til
Lys, at dets Grene aldeles ikke kunne taale nogen Skygge.
Granen synes at kunne taale enhver Overskygning, og dog ere
Sidegrenene paa tætstaaende Graner altid undertrykkede af
Nabotræets Skygge, og der existerer vistnok Træarter, som
overgaae Granen i Evne til at taale Skygge. Det er især
ved at sammenstille de forskjellige Træarter, at disse Begre
ber faae deres store praktiske Betydning, men de maae altid
tages i relativ Forstand; den samme Træart, som i Forhold
til nogle Træarter kaldes skyggetaalende, bliver i Forhold til
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andre lysbehøvende. Egen er saaledes, naar den sammen
stilles med Bøgen, et lysbehøvende Træ, hvorimod den i
Modsætning til Fyrren er et skyggetaalende Træ.

Træets Form
ørn vi end af Kronens Form hos det fritstaaende Træ
i selskabelige
Bevoxninger. kunne erfare, om en Træart er skyggetaalende, eller om den
behøver meget Lys, fremtræder dette dog tydeligere, naar
Træerne staae nær ved hverandre. Alle Træer egne sig
imidlertid ikke hertil i samme Grad. De, som behøve meget
Lys, voxe helst mere fjernede fra hverandre, og naar de komme
ind i tætte Bevoxninger, geraade de i en lidende Tilstand
og røbe derved, at de ere lysbehøvende. Anderledes for
holder det sig med de skyggetaalende Træarter; det. er i Har
moni med deres Natur at være stillede i meget tætte Be
voxninger, som vel forandre deres Kroners Form, men ikke
skade Træets Natur.
Dette er saaledes Tilfældet med Gra
nen og Bøgen. Medens den fritstaaende Gran længe be
varer sine Grene lige ned til Jorden, blive derimod i en tæl
Granplantning de fleste Sidegrene i don Grad beskyggede,
at de gaae ud, og alene Toppen med de øvre Sidegrene grøn
nes; staaer en Gran i Skovkanten, er den grøn i Toppen og
paa den udadvendende Side, men paa den mod Skoven ven
dende Side ere Grenene udgaaede.
I
Høgen kan ikke taale saa megen Skygge som Granen:
derfor kan den fritstaaende Bøg ikke saalænge bevare de
nederste Grene; derimod har den i denne Stilling en allang,
tæl. Krone, best,anende af mange Grenlag, som ere leirede
oven paa hverandre, og som sædvanligvis nærme sig Jorden
til en Afstand af sex til ti Fod (Fig. 4). Sættes Træet der
imod ind i Skoven, vil det have samme Skjæbne som Granen,
hele den nedre Del af Kronen vil nemlig paa Grund af Over-

i

81
Fig. 4.

Fig 4.

En fritstaaende Bøg fra Bakken i Dyrehaven Stammens Omfang i
Brysthøide er 8' 10", Træets Høide 75'.
6
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skygningen forsvinde (Fig. 4), og naar man seer nedenfra op
imod Løvhvælvingen, seer det ud, som om Kronen var svun
den ind til en grøn Top. helte er imidlertid en Skuffelse,
thi i Virkeligheden indtager Kronen en Trediedel eller henimod cn Trediedel af Træets Høide. Staaer en Bøg i Skov
kanten (Fig. 5), vil den Side, som vender mod Skoven,
være formet, som om Træet stod i en tæl Bevoxning, hvor
imod Kronen paa. den anden Side vil være ligesaa udviklet
som paa et fritstaaende Træ. Ogsaa paa Grenenes iletning
øver Stillingen, om den er tæt eller fri, sin Indflydelse. I
naturlige Egeskove er Afstanden imellem Egene meget forskjellig, men man vil der have god Leilighed til at iagttage,
at saasnart de komme hverandre saa nær, at Grenene ikke
kunne bevare den vandrette Stilling uden al støde imod hver
andre, hæve Grenspidserne sig i Veiret, saa at Grenene ikke
mere under en ret, men under en spids Vinkel, udgaae fra
Stammen (smign. Figurerne). Den indbyrdes Stilling former
ikke alene Kronen, det vil sige, bestemmer Grenudviklingen,
men den bestemmer ogsaa, hvormeget Stammen vox er i
Omfang. Medens saaledes en 90aarig Eg af Statsskovens ældste
Plantninger, som staaer i en tæt Bevoxning, kun er 10—12
lommer tyk, er en niere fritstaaende Eg af samme Alder
ofte mere end 20 Tommer tyk, fordi den optager en langt
større Lysmængde og som Følge deraf udvikler en stor Krone
med en rig Besætning af Blade, og det er Bladmængden, som
har en afgjørende Indflydelse paa Træets Tilvæxt. Jo større Blad
massen er, desto stærkere er Tilvæxten; thi Bladene bestemme,
hvormeget Planten skal optage og tilegne sig af de tilstedeværende
Næringsmidler: altsaa jo flere Blade Træet har, desto kraftigere
er dets Ernæring og desto større er Tilvæxten. De tætstaaende
Ege have ikke nogen egenlig Krone, men kun nogle Top-

Fig 5. En Bøg fra Ordrup Krat, omtrent 77' høi. Stammens Omfang
i Brysthøide er 4' 8". Fig. 6. En Bøg fra Udkanten af Ordrup Krat ud
mod Mosen, dens Høide er 65' og Stammens Omfang 4' 6'.
6*

84

grene, som skulle gjælde for Krone, og disse kunne ikke tilføre
dem rigelig Næring eller fremkalde en stærk Væxt.
De mere lysbehøvende Træer som Birken og Fyrren
kunne kun i deres Ungdom taale den tætte Stand. Allerede
i en tidlig Alder stille de sig lyst, det vil sige, Afstanden
imellem de enkelte Træer bliver saa stor, at Kronerne ikke
berøre, men ere ved flere Fods Mellemrum fjernede fra
hverandre, og de Individer, som ikke kunne opnaae en saa
fri Stilling, gaae tilgrunde.*) Derfor er en Fyrre-, Birke- og
Espeskov altid aaben. Det lukkede Løvtag, som udmærker
Bøge- og Granskoven, kjendes ikke.
Modertræernes For
hold til Opvæxten.

Da Træets nedre Grene undertrykkes af Mangel paa Lys,
maa den samme Aarsag ogsaa gjøre det umuligt for de unge
Træer at voxe under Modertræels Krone. Del. er derfor
ejendommeligt for Træerne, at Afkommet altid fjernes mer
eller mindre fra Modertræet, og Afstanden imellem
dem er ofte meget stor. Dette er ikke tilfældigt, men aldeles
nødvendigt og følger af de Forhold, hvori Træerne staae til
Lyset; thi da det unge Træ behøver ligesaa meget Lys som
Modertræet, følger deraf, at det ikke kan voxe i Modertræets
Skygge, men maa befries derfra for at kunne leve, lios Ur
terne skeer det simpelthen derved, at Moderplanlen døer,
hvorved den unge Plante faaer den fulde Nydelse af Lyset.
Modertræet har derimod en længere Tilværelse og vedbliver
at leve i en lang Aarrække, efter at det har kastet sine
første Frø; derfor maa Opvæxten altid fjernes fra de gamle
’) Paa en Tønde Land staaer der omtrent 140 hundredaarige Bøge,
men af naturlige (ikke dyrkede) Ege kun henved 40, og dog er
Egen mindre lysbehøvende end Fyrren og Birken , som derfor fordre
en friere Stilling.
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Træer. Dette fremtræder stærkest hos de mange Træarter,
som have letbevægelige Erø og Frugter, saaledes som Ask,
Birk, Pil, Poppel, Elm o. s. v.
Asken er meget frugtbar;
dens bevingede Frugter føres af Vinden trindt omkring i alle
danske Skove, som staae paa en god Jord, og spire i Lys
ninger og ved Skovkanterne; det Samme er Tilfældet med
Seljepilens uldede Erø.
Ogsaa hos de Træer, som have tunge Frø, t. Ex. Bøg,
Eg og Abild, er det nødvendigt, at Afkommet befries fra
Modertræets Skygge, hvilket vel kan ske derved, at Frugterne
Hyttes af Dyrene, men i dyrkede Skove udføres ved, al
Moderlræerne fjernes. 1 en sluttet Bøgeskov kunne Træerne
være nok saa frugtbare, Opvæxten kan dog ikke komme frem.
Kimen kan vel spire under det tætte Løvtag, men ikke voxe,
og komme endog enkelte Planler frem, nyde de kun en syge
lig Tilværelse. Hvorledes kan da en saadan Bøgeskov forynges? I den naturlige Bøgeskov skete det derved, at mange
Træer faldt om enten af Ælde, eller fordi de bleve kuld
kastede af Stormen, idet der paa denne Maade fremkom Lysninger
i Skoven, hvori Nabolræernes Frø spirede, og hvor der da
dannede sig en Opvæxt. Maar Skoven derimod er under
kastet en rationel*) Behandling, bringes den for Opvæxten
nødvendige Lysmængde tilveie ved, at der borttages saa
mange af de gamle Træer, at Frøet kan spire og ud
vikle sig.
Om Egeskoven gjælder det Samme. De gamle Træer
kunne i enkelte Aar besaae Grunden under sig med en stor
Mængde Agern, hvoraf i det følgende Foraar mange Ege-

’) Som gaaer ud paa, at Skoven frembringer den størst mulige Mængde
Ved og er blivende.
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planter fremspire, men disse friste kun et kort Liv under
Modertræets Skygge; alene der, hvor denne ikke naaer dem,
kunne de udvikle sig.
Da Træernes Evne til at taale Skygge er forskjellig, føl
ger deraf, at den ene Træart kan spire og udvikle sig under
en anden, der er mere lysbehøvende og giver mindre
Skygge, altsaa ikke aldeles forli i nd rer Lyset fra al komme
ned til Frøplanten. Denne bliver vel beskygget, dog ikke af
Modertræet, hvilket vilde undertrykke den, men af en mindre
stærk Skygge, som ikke forhindrer dens Væxt. Rigtigheden
af denne Anskuelse godtgjøres ved Erfaringer, som ere gjorte
i mange Skove. Egen saaer sig selv og voxer saaledes under
Birk, Fyr og Lærk; Bøg under Eg; Ask under El; Løn under
Ask; Bøg under Løn; Avnbøg under El. Bøg saaer sig selv og
voxer frodigt under alle de nævnte Træarter, fordi den
i Evne til at taale Skygge overgaaer dem alle. Der
imod kunne de lysbehøvende Træer ikke komme frem under
de skyggetaalende. Det er umuligt for Birken at udvikle sig
under Bøgens Skygge, ligesom Fyrren ikke kan komme frem
under Egen og Asken. Man seer vel, at lløn og Ask spire
i Bøgeskoven, men de unge Planter have ikke nogen lang
Tilværelse, allerede paa del andet eller tredie Aar henblegne
Askene under Bøgens Skygge.
Naar de skyggetaalende Træer udvikle sig mellem de lysbehøvende, opstaaer der en blandet Skov, til hvis Betragt
ning vi nu gaae over,• medens vi hidtil have forudsat, al
Skoven har været dannet af den samme Træart.

Blandings-

"v

Ovenfor er Bøgen fremstillet som et Exempel paa et
skyggetaalende, ligesom Birken paa et lysbelløvende
Træ; blandes nu Bøg og Birk, da vil Birken paavirkes af
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Bøgen paa samme Maade, som Bøge paavirke hverandre, naar
de staae i en tæl Bevoxniug, men i høiere Grad. Paa den
Side nemlig, som beskygges af Bøgen, ville Sidegrenene gaae
ud; Træet vil imidlertid skyde i Veiret, saa al. loppen ved
bliver at være grøn, hele den øvrige Krone derimod
henvisner.
Men imedens Bøge, som staae tæl sammen,
gjensidig paavirke og forandre hverandres Form i samme
Grad, finder der ikke et saadant gjensidigt Forhold Sted mel
lem Bøgen og Birken; thi imedens Bøgen aldeles omformer
og ofte kvaler Birken, øver denne ingen Indflydelse paa
Høgens Form: Bøgen tager aldeles ingen Notice af Birken,
men danner, om den end staaer indeklemt imellem Birkene,
sin Krone, som om den befandt sig i en fri Stilling.
Det synes, at der iblandt vore Skovtræer ikke findes to
Arter, der i samme Grad ere lysbehøvende. Ilvor de forskjellige Træarter voxe i Selskab og udvikle sig frodig, er
det ikke vanskeligt at sammenligne deres Evne til at taale
Skygge; thi de mere lysbehøvende ville stedse røbe sig der
ved, al de af de mere skyggetaalende forhindres i al udvikle
Sidegrene og derfor af Trang til Lyset skyde i Veiret. Birken
drives saaledes i Veiret imellem Granerne, Egen og Asken
imellem Bøgene. Alligevel har del sine Vanskeligheder paa
naturlig Maade al ordne Træarterne efter deres Evne til al
taale Skygge. Efter min Erfaring er der vel nogen lorskjel
imellem alle vore Træarter, men nogle af dem nærme sig
dog saamegel til hverandre, al de passende kunne henføres
til samme Klasse, hvorfor jeg deler vore Træarter i Ire Klasser,
Den første: »De Skyggetaalende«, der repræsenteres af
Bøgen, den tredie: »de Lysbehøvende«, som repræsenteres af
Birken, og endelig som den anden en Klasse af Træarter, der ligeover for de Lysbehøvende vise sig som Skyggetaalende, men
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i denne Henseende staae langt tilbage for Træerne af første
Klasse. Indenfor disse Klasser ordnes nu Træerne efter deres
forskjellige Evne til at taale Skygge.
Første Klasse: Gran, Bøg, Lind og Avn bøg.
Første Klasse karakteriseres derved, at den giver saarnegen
Skygge, at ingen Underskov kan trives under den.
Anden Klasse: Løn, Aim, Ask, El og Eg.
Tredie Klasse: Birk, Fyr, Esp og Lærk.
Da jeg skrev min Afhandling om Bøgens Indvandring i
de danske Skove, optog jeg den Klasseinddeling, som G.
tleyer havde opstillet 1852, og som passede tit alle de Til
fælde, der forekomme der, nemlig til de Forhold, hvori
Bøgen, Egen, Birken og Fyrren staae til hverandre; men ved
Undersøgelser, anstillede i Landets forskjellige Skovegne,
er jeg kommen til det Resultat, at navnlig den Ordning,
Heyer fulgte for de Træarter, som jeg har stillet i den anden
Klasse, ikke stemmer med Virkeligheden. Han sætter nemlig
lige efter Avnbøgen Egen, derefter Asken og som næsten i
samme Grad skyggetaalende Lønnen, Ellen og Skov bir
ken, hvorimod Almen faaer sin Plads imellem Fyrren og
Espen.
1856*) har han foretaget den rigtige Forandring al
sætte Asken foran Egen, men Lønnen, Ellen og Almen an
seer han alle for mere lysbehøvende end Egen, hvilket aldeles
ikke stemmer med vore Forhold. Paa Als er det almindeligt
at see Lønnen voxe frodig under Asken, hvilket beviser, at
den kan taale mere Skygge end denne. I nogle Skovegne
udbrede Egene deres Kroner over Elleskovene, hvilket ogsaa
godtgjør Ellens Forrang som skyggetaalende Træ. Forresten
hidrører Afvigelsen heri især derfra, at der ikke cr nogen
stor Forskjel imellem de Træarters Evne til at taale Skygge,
’)

Heyer: Forstliche Bodenkunde.
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der ere stillede i anden Klasse, og det er vel muligt, al der
navnlig med Hensyn til Ellen kan være afvigende Forhold i
forskjeliige Egne.
Ben Indflydelse, Træarterne øve paa hverandre i denne
Henseende, er forskjcllig. I Almindelighed kan del opstil
les som en Regel, at i en blandet Skov, hvor Forskjelien
mellem de forskjeliige Træariers Evne til at taale Skygge ikke
er meget stor, ville de mere s kygg etaal ende trykke
de mere lysbehøvende, rnen de ville ikke undertrykke
dem, hvorfor disse ville vedblive al vegetere i Skoven. Op
træder derimod Bøgen*), som langt overgaaer nogle Træarter i
Evne til at taale Skygge, ville de mest lysbehøvende ikke
alene paavirkés saaledes, at deres Sidegrene gaae ud, men
de ville aldeles undertrykkes. Heraf kunne vi forklare os,
hvorfor de af vore Skove, i hvilke Bøgen endnu ikke har faaet
Indpas, i Heglen ere Blandiogsskove, saaledes som Skovene paa
Almindingen paa Bornholm, hvis naturlige Bestanddele ere Avnbøg, Eg, Birk og Esp. i Fortiden groede Birken og Fyrren
i Selskab med Egen i de danske Skove; thi orn end denne
er mere skyggetaalende end de lo andre, vil den dog i Keg
len ikke aldeles undertrykke dem. Anderledes blev det, da
Bøgen optraadle: hvor den voxede frodig, maalte Birken og
Fyrren ligge under, alt som den sluttede Bøgeskov dannede
sig. Naar Træarterne af anden Klasse, t. Ex. Egen og Asken,
voxe i Selskab med Bøgen, da vil denne altid trykke dem og
hæmme den fuldstændige Udvikling af deres Kroner; men
Resultatet af Kampen er uvist og afhænger af forskjeliige
Forhold. Ilvor Jordbunden, Fugtigheden og Behandlingen af
Skoven begunstige Egen og Asken, som kunne taale mere
Fugtighed og som behøve mere Lys, der ville disse Træer
*) eller i andre Lande Granen.
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kunne hævde deres Tilværelse. Staaer Skoven derimod paa
en Jordbund, der er rig paa Kalk og ikke lider af Fugtighed
eller af slet Behandling, som udbreder mere Lys i Skoven,
end der er Bogen tjenligt, da vil denne snarl, faae Bugt med
de andre Træarter, og Skoven blive en ren Bøgeskov. For
resten er her ikke Stedet lil al gaae nøiere ind paa disse
Forhold, hvis omstændelige Beskrivelse hører hjemme ved de
enkelte Træarters Historie.
Man kunde spørge, om de lysbehøvende Træer tildeles
ikke øve nogen Indflydelse paa de skyggetaalende, om de ikke
gjøre dem mindste Skade, om Fyrren, Birken og Egen ere
aldeles værgeløse ligeoverfor Bøgen, saa at de ikke i mindste
Maade kunne gjengjælde dens Overgreb. Svaret herpaa bliver:
i sin første Ungdom taaler Bøgen godt Skygge, men naar den
i sit 14—16de Aar har begyndt at voxe stærkt, behøver den
fuld Nydelse af Lysel.
Staaer Bøgen nu under en af de
ovenomtalte iysbehøvende Træarter da maa denne nødvendigvis
tage noget af den tilstrømmende Lysmængde, som der
for ikke i sin Helhed kommer Bøgen tilgode. Del Lystab,
som Fyrren og Birken paa denne Maade kunne foraarsage
Bøgen, er for Intet al regne. Anderledes forholder del sig
med Træerne af anden Klasse. Egens Skygge er følelig for
Bøgen og bringer den lil, idet den stræber efter at slippe ud
af Dæmrelyset og naae lil det fulde Dagslys r al skyde i
Veiret stærkere end sædvanlig; derved faaer Træet en min
dre god og en uregelmæssig Væxt. Omsider maa Egen vel
ligge under, men Bøgen bærer tydeligt Mærke af Egens Mod
standskraft.

Da de skyggetaalende Træarter saaledes formaae atunderForandnnger
J
i Skovarten, trykke de mere lysbehøvende, fører dette til Forandringer i
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Skovarten der veil, at den ene Træart pa a naturlig
Maa de fortrænger den anden. I Moserne, som ligge i
Skovene, fortrænger Asken Ellen. I Fyrreplanlningerne
trænger Egen ind og undertrykker Fyrren. Avn bøgen
t'ortrænger paa Laaland Hasselen. Bøgen undertryk
ker Egen i gode Skovegne overall i Danmark, ligeledes
undertrykker den Birken ved Silkeborg, Avnbøgen i
mange Skove og Fyrren i Nord - Sælland. Bøgeolden spire
og voxe ikke saa frodig i en Bøgeskov som i en Fyrreskov,
hvor Bøgen netop faaer saameget Lys, Skygge og Læ, som er
den tjenligt. Naar den er voxet til, modtager Fyrren som
Løn for den gjæstfrie Modtagelse og opammeiide l’leie, som
den har ydet Bøgen, at den trykkes og undertrykkes af Bø
gens Skygge.
Medens saadanne Forvandlinger ere stærkt
fremtrædende i enkelte Skovegne, mærker man i andre saa
godt som slet ikke tii dem, navnlig der, hvor Bøgeskoven er
gammel eller staaer paa en nogenlunde god Jordbund. An
derledes er det i de Egne, h\or Bøgen først i den nyere l id
har vundet Indgang, saml i de Skove, som staae paa en
usædvanlig god Jordbund, thi i disse er der en rigelig Selvsaaning og Opvæxt af de forskjellige Træarter, som derefter
ved Naturforholdene søge at hævde deres Tilværelse og al
undertrykke hverandre. Alses Skove frembyde de wackeligste
Exenipler herpaa. Man seer lier, hvorledes Ellen under
trykkes af Asken, Asken af Lønnen og Lønnen og
Asken af Bøgen.
I Skovdyrkningen faaer denne Del af Læren om Træ
arternes forskjellige Evne til at taale Skygge Anvendelse,
hvor man foretager Forandringer med Træarterne, eller hvor
rnan dyrker en Træart, som Forberedelse for en anden. Efter
Ovenstaaende er det en Lov, at en Bevoxning af lysbehø-
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vende Træarter let forvandles til en Bevoxning af
skyggetaalende Træarter.
Maar Lærke-, Fyrre- og
Birkeskove ikke staae paa en altfor daarlig Jordbund, lade de
sig let forvandle til Ege- eller Bøgeskove. Ellen afløses af
Asken i Stalsskovene, hvor ogsaa mange Egeskove forvandles
til Bøgeskove.
Bisse Forandringer støde i Reglen ikke paa Vanskelig
heder, fordi de ere naturlige; vil man derimod gaae den
modsatte Vei og lade de lysbelløvende Træer afløse de skyggetaalende, da er denne Forvandling imod Naturens Orden og
kan ikke ske alene ved at saae Frøet i Skoven; thi det vilde
ikke kunne udvikle sig af Mangel paa det fornødne Lys. Man
maa derfor gjøre Vold paa Skoven, idet man enten borttager
en stor Del af Træerne eller aldeles borthugger dem, førend
Jordbunden besaaes med den nye Træart, og dog er del
uvist, hvorvidt Forvandlingen vil lykkes. Erfaringen har godt
gjort Rigtigheden heraf. Baade Fyrre- og Granbevoxningen
har man forvandlet til Bøgeskove. Men medens Bøgeudsæden
i Fyrreskovfen kan skee uden at beskadige denne, blot ved
under Træerne at nedhakke Olden, der, som vi have seet, ud
vikle sig med en mageløs Frodighed i Fyrrens Skygge, er man
nødt til al nedhugge Granskoven tildels eller aldeles, najjr
man vil besaae Skovbunden med Olden, og Udfaldet bliver
dog tvivlsomt. Det er Lysforholdene, som bevirke dette; thi,
som vi vide, er Granen mere skyggetaalende end Bøgen,
hvorimod dette Træ i saa Henseende langt overgaaer
Fyrren.
Baade ved Natur og Kunst kan der tilvejebringes et I'orUnderskoven. hold, ifølge hvilket en lysbehøvende Træart kan groe i Sel
skab med de skyggetaalende uden at undertrykkes eller hæm-
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mes i sin Udvikling af disse. Dette indtræffer, hvor der dan
ner sig en Underskov. For at denne kan være blivende, maa
den være dannet af skyggetaalende Træarter, der under al
mindelige Forhold ere saa lave, at de ikke formaae at over
skygge Overskovens Træer, som ere mere lysbehøvende. Det
er altsaa skyggetaalende Træarier med Tilbøjelighed til at
forme sig som Buske, der mest egne sig til at danne Under
skoven. Til Ovorskoven egne sig især de lysbehøvende Træer.
Mere bestemt kan Heglen stilles saaledes, at det Træ, som
danner Overskoven, ikke maa give saa rn egen Skygge
som det, der danner Underskoven, da denne ellers
vilde undertrykkes. Endvidere følger heraf, at jo mere skygge
taalende en Træart, cr, desto færre Træarter kan der stilles under
den, hvorimod Underskoven under de niere lysbehøvende kan
dannes af mange Træarter. Under Egen voxe Hvidtjørn, Lind,
Naur, Tyst, Hassel, Avnbøg og El. Alle disse syv Arter har
jeg mere eller mindre hyppig seet som Underskov under Egen.
Under Asken vil man finde de samme Træarter, der alle ere
mere skyggetaalende end Egen og Asken; derimod træffer
man dem ikke under Bøgen, thi de staae alle tilbage for
denne i Evne til at taale Skygge. Herved bliver der en iøjne
faldende Forskjel mellem Sællands Bøge- og Egeskove, idet
nemlig de sidste i Reglen staae paa en frodig Underskov,
som aldeles mangler i Bøgeskoven. Ja Bøgens Skygge er saa
stærk, al selv af Urternes talrige Flora er der kun faa, som
kunne trodse denne Skygge. Underkastes Underskoven en
kunstig Behandling, idet man afkapper den, naar den truer
ined at besvære Højskoven, vil Skovdyrkeren faae et. langt
større Udvalg af Træer til Underskov, idet selv Bøgen kan voxe

under Egen, hvis den afdrives hvert fem og tyvende Aar (Fig. 16).
Naar man nu efter Lysforhold ene vilde bestemme, hvilke
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Træarter der enten naturlig eller kunstig kunne staae som

Underskov under Oøiskovens Træer, kan man opstille følgende
Skala for vore vildtvoxende Træer.

Luder

kan den naturlige eller kunstige Underskov dan
nes al'

Bøg .... 0.*)
Avnbøg . . Bøg.
Løn . . . . Bøg, Avnbøg, Lind og Hvidtjørn.
Aim. . . . Bøg, Avnbøg, Lind, Hvidtjørn, Naur og Hassel. (?)
Ask . . . . Bøg, Avnbøg, Lind, Uvidtjørn, Naur, Hassel og
Airn.
Eg’ - • . . Bøg, Avnbøg, Lind, Uvidtjørn, Naur, Hassel, Aim,
og Ask.
Birk . . . Bøg, Avnbøg, Lind, Uvidtjørn, Naur, Hassel, Aim,

Ask og Eg.
.
.
Bøg,
Avnbøg, Lind, Uvidtjørn, Naur, Hassel, Aim,
Fyr . .
Ask, Eg og Birk.

Esp . . . . Iløg, Avnbøg, Lind, Hvidtjørn, Naur, Hassel, Aim,
Ask, Eg, Birk og Fyr.
Man vil maaske indvende herimod, at. der under flere af
disse Træarter, nemlig dem, som have el. stort. I'dvalg af

Underskovstræer, t. Ex. i nogle Birkeskove, aldeles ikke findes
nogen Underskov, men Jordbunden kun er bevoxel med et.
tarveligt Græsdække.

Dette er vel sandt, men der er ogsaa

Birkeskove, hvor Underskoven er stærk og artrig, Saaledes
findes der under Birkene i Nordskoven ved Silkeborg Bøg,
Eg, lion og Tyst.

I én Kirkeskov ved Hjulberg i Holland

') Paa Halvøen Kristtorn.
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findes der under Birken Tyst, Køn, Hassel, Eg og Enbær.
Forresten er det vist, at Birken ligesaavel som Fyrren og
Espen ofte savner Underskov, men dette cr Jordbundens
Skyld, thi for at Jorden i en Skov skal kunne dække sig med
Underskov, udfordres, at, den er saa frugtbar, at den foruden
Høiskoven formatier at nære en Underskov. Nu staae imid
lertid mange Birkeskove saavel som Eyrreplantninger paa en
mager Jordbund, som ikke formaaer at frembringe nogen na
turlig Underskov.

Ad den samme Vei kan man forklare sig, hvor
for man netop under Egen ofte træffer den frodigste og
stærkeste Underskov. I de Petersgaardske Skove Viemose og
Langebæk danner Underskoven i den gamle Egeskov en læt
Bevoxning. Det Samme er Tilfældet, i Rudbjerggaard Skov
paa Laaland, hvor llasselundcrskoven er saa tæt, al Jord
bunden under den paa sine Steder er nøgen, sort. Muld.
Disse Skove staae nemlig alle paa en frugtbar Jordbund. I
den ufrugtbare Del af Gribskov findes derimod nogle Ege
plantninger, hvor Underskoven mangler, uagtet der er stor
Afstand imellem Træerne. — Naar Underskoven er saa stærk
som i de Petersgaardske Egeskove, kan den give et godt Ud
bytte, og man har da paa den samme Jordbund to Etager
Skov, Haslerne og Egene, hvis Dyrkning derved bliver
langt mere fordelagtig.

Ved at betragte Egeoverskoven med den derunder staaende
Hasselskov, kunde man spørge, hvilken af dem er ældst.
Egene ere naturligvis paa Pladsen førend Haslerne, thi disse
vilde i høieste Grad vanskeliggjøre de unge Eges Fremkomst,
om del end ikke er aldeles umuligt, al en enkelt. Eg kunde
arbeide sig igjennem llasseltykningen. Derimod kunne Ilas-
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sei, Hvidtjørn og andre Underskovstræer spire og voxe frodig
under Egen. Talrige Egeplantninger og Egesaaninger, som
findes paa Sælland, godtgjøre Rigtiglieden heraf. Staae disse
paa en taalelig god Jordbund og have ikke savnet Udluftning,
begynder Underskoven at indfinde sig, naar Egene omtrent ere
30 Aar gamle.
Da Jordbundens Beskaffenhed betinger Underskovens Til
værelse og Styrke, kunde man fristes til at anlage, at Under
skoven lever paa Overskovens Bekostning, at den
trækker Næringen fra den, og at som Følge deraf Over
skoven vilde voxe frodigere, naar den befriedes fra Underskov.
Dette er imidlertid ikke Tilfældet; Erfaringen har lært, at
Overskoven voxer frodigere, hvor Underskoven bevares, end
hvor denne borttages. Vi kunne tildels paavise de Grunde,
hvorpaa dette Forhold beroer. Overskoven bestaaer oftesi af
lysbehøvende Træer, der have aabne Kroner, hvilke ikke ere
istand til at give Jordbunden det fornødne Læ, hvorfor del
nedfaldne Løv ikke bliver liggende under Træet, men bort
føres af Vinden, ligesom Jorden ogsaa er udsat for Tørke,
da den aabne Krone ikke formaner at dække Bunden mod
Solstraalerne; er Jordbunden derimod dækket afUnderskov, holder
denne paa det nedfaldende Løv og bevarer Jordens Fugtig
hed; hertil kommer endnu, at Løvet af mange Underskovs
træer er af den Beskaffenhed, at det kan gjøde og forbedre
Jorden.
Underskoven skader altsaa ikke Overskoven; men finder
heller ikke det Modsatte Sted? Dette kan ikke benægtes; thi
Underskoven lider i Reglen mer eller mindre af Overskovens
Tryk. Uagtet saaledes Lind, Naur og Avnbøg, som staae
under Egen, kunne danne en tæt Underskov, forbruger Over
skoven dog en stor Del af del tilstrømmende Lys, og da
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Underskovstræerne derved komme i Dæmrelys, hæmmes deres
Væxt. Dette kan bedst skjønnes deraf, at Underskovstræerne
Hvidtjørn, Hassel og Naur voxe i Høiden, saasnart Over
skovens Borttagelse har skaffet dem den fulde Nydelse af
Lyset. Saaledes rnaa det ogsaa forstaaes, naar Skovdyrkeren
beklager sig over, at Almen, Asken og Lønnen have overvoxet
de unge Bøge og trykke dem. De ere vel ikke istand til at
undertrykke Bøgen, som omsider bliver deres Overmand, men
de kunne hæmme og forstyrre dens regelmæssige Væxt, hvor
for det er overensstemmende med Skovdyrkningens Fordel
at borttage dem.
Ved Havedyrkningen har man gjort samme Erfaring. I
Frugthaverne omkring Kjøbenhavn seer man ofte, at Stikkels
bærtræet dyrkes som en Slags Underskov under Frugttræerne.
Dette Samliv svækker ikke Frugttræernes Væxt, derimod er
det en bekjendt Sag, at Stikkelsbærtræerne give langt større
Udbytte, hvor de dyrkes for sig selv.

Jeg troer, at Alle ville samstemme med mig i, at det er
overraskende, hvilke Resultater der for vore Skoves Vedkom
mende kan drages af Lys- og Skyggeforholdene.
For at
forstaae Træernes Form og Skovens Sammensætning, kort
sagt det hele Liv, som Skoven udfolder, maae mange Mo
menter tages i Betragtning; men intet er saa vigtigt og
øver en saadan Indflydelse paa alle Forhold i Skoven som
Lyset. Ved al tage Hensyn dertil kunne vi forstaae Træets
Form, Kronens Tæthed, Skovens Foryngelse ved den samme
eller ved en anden Træart, Forholdet mellem Overskov og
Underskov, og endelig er det ad denne Vei vi kunne for
klare os, hvorfor Bøgen hovedsagelig danner de danske Skove,
7
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og hvorfor andre Skovarter — paa tør Bund — uden stor
Vanskelighed forvandles til Bøgeskov. Det vilde imidlertid
være en Overdrivelse af Lysforholdenes Betydning,
naar man alene heri vil søge Grunden til Bøgens
Omsiggriben og Fremhersken i Danmarks Skove.
Det maa altid tages med i Betragtning, at ikke alene Kli
maet, men ogsaa Jordbundens Beskaffenhed i høi
Grad stemmer med Bøgens Natur. Dette kommer til
Anerkjendelse, naar man vil undersøge, hvorfor Granen ikke
har vundet mere Terrain, da den dog i Evne til at taale
Skygge overgaaer Bøgen.
At Granen ikke har fortrængt
Bøgen, kan nemlig ikke forklares ved, at den er et ind
ført Træ, thi de naturlige Granskove ere ikke saa langt
borte, at man kan antage, at det er Afstanden, som har holdt
Granen borte fra de danske Skove; den vilde vistnok have
indfundet sig der, dersom Jordbunden og Klimaet havde til
talt den. Erfaringen har imidlertid lært, at Granerne i mange
danske Skovegne paa den gode Jordbund ere gaaede ud, uden at
man har kunnet angive anden Grund dertil, end at Jordbun
den er imod deres Natur. Og at Granen vel vil være istand
til at trykke Bøgen, hvor Jordbunden begunstiger den, derpaa
har man havt Exempel i nogle Skovegne, t. Ex. i iNordsælland,
hvor Skoven staaer paa en ufrugtbar Jordbund.
Dersom den Paastand holder Stik, at de skyggetaalende
Træer altid ere de stærkere, og at de mere lysbeliøvende
maae ligge under for dem, skulde — naar ikke andre Mo
menter optræde hindrende — de første fortrinsvis danne store
og rene Bevoxninger. Dette passer fortrinlig paa Danmark,
hvor Skovforholdene aldeles harmonere med denne Lære. Paa
den skandinaviske Halvø synes det at forholde sig anderledes,
thi efter troværdige Vidnesbyrd er der (naar Skaane ikke
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medtages) mere af Fyr og Birk end af Gran. Anderledes
kunde det imidlertid ikke være ifølge det System, hvorefter
Skovene der behandles, idet den fuldstændige Afdrivning ved
Øxe eller Ild i høieste Grad vanskeliggjør, at et saa skyggetaalende Træ som Granen faaer Magten imod de lysbehøvende
Træarter Fyr, Birk og Esp. Derfor erklærer ogsaa Agardh*),
at ligesom Bøgen er fremherskende i Skaane, saaledes er Fyr
ren det i den øvrige Del af den skandinaviske Halvø.
Paa Mont d’or i Auvergne ere Bøg og Ædelgran frem
herskende, ligesom de ere de mest skyggetaalende af alle de
Træarter, som ere vildtvoxende der. Da deres Evne til at taale
Skygge omtrent er ligestor, er det vanskeligt at sige, hvilket af
dem, der har Overmagten; forresten egne de franske Skove
sig ikke til at gjøre den Slags Iagttagelser, fordi de fleste
endnu behandles som Lavskov.
I Tydskland, hvor Høiskovsdriften er fremherskende, er det derimod anerkjendt,
at, naar de Hindringer, som hidtil have vanskeliggjort Sko
vens frodige Væxt, fjernes, da ville de skyggetaalende Træ
arter blive fremherskende, Granen i Sydtydskland og
Bøgen i Vesttydskland samt paa Østersøkysterne.
Pfeil udtaler dette paa flere Steder, men med størst Be
stemthed er det udtalt af G. Heyer, at de lysbehøvende
Træer stadig maae vige for de skyggetaalende. Han siger saa
ledes: »den lysbehøvende Træart afløses af den skyggetaalende,
saasnart der finder nogen Forvandling Sted i Skovarten. Forskjellige Fugle og Pattedyr hidføre Frøet, og de fremspirende
Planter skyde frodigen iveiret under de aabne Kroner og
undertrykke senere de ældre Træer eller disses Afkom.« Det
er især paa Vogelsgebirge, at Heyer har iagttaget Fyrreskovens Forvandling tilBøgeskov. »Kun med Møie,« siger
’) Agardh og Ljungbjerg, Statistik öfver Sverige, 3die Del. S. 137.
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han, »er man istand til at holde Fyrreskovene rene,Bøgen trænger
ind overalt, og naar man i længere Tid ikke bekymrer sig
om Fyrren, bliver den overalt underlrykt af Bøgen. Naar de
unge Fyrre endnu holdes meget tæt, spirer Bøgen med Let
hed, senere, naar de komme i en mere fri Stilling, skyde
Bøgene rask iveiret og begynde at bevirke et Dæmrelys; paa
denne xMaade ligger Fyrren ofte under i den første Omdrift;
vil man forynge den ved Saaning, gaaer den meget hurtig
aldeles tilgrunde, da den ikke kan voxe i Bøgenes tætte
Skygge. Ved at gjennemvandre Vogelsgebirge i deres hele Ud
strækning kan man overall faae Øie paa saadanne Fyrreskove,
som ere paa Veie til at fon andle sig til Bøgeskove.«
*)

Sjette Kapitel.
Om Skovtræernes Selvsaaning og Frøets Udbredning i Skoven.
Den første Betingelse for, at en Træart kan bevare sin
Tilværelse og udbrede sig i Skoven, er, at den frembringer
spiredygtigt Frø. Dette er Træets naturlige Formeringsorgan,
ligesom det ogsaa er ad denne Vei, at man opelsker Træer i
dyrkede Skove, hvorimod man i Havedyrkningen, navnlig i
Frugttræhaverne, anvender Knopformeringen. At man saaledes
i Skovdyrkningen og i Havedyrkningen vælger forskjellige
Fremgangsraaader, hidrører fra, at disse Driftsarter for
følge aldeles forskjellige Form aal. Ved Skovbruget stræber
man at frembringe meget og godt Ved, Frugtdyrkningen
gaaer ud paa at fremavle store, velsmagende Frugter,
*) Heyer: Das Verhalten der Waldbaume gegen Licht und Schatten. S. 76.
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uden Hensyn til Træets Legeme. For at opnaae dette, træk
ker man Næringen fra Vedet til Frugterne; alle Frugttræer
beskæres (lerfor mer eller mindre; ved Podning forenes tvende
Træer ved Hjælp af Kniven til eet Træ; kort sagt, Individet
offres stedse for Krugtbarheden; naar man kun kan faae Frugt,
bryder man sig ikke om Træets Tilværelse og Sundhed.
Deraf kunne vi forklare de store Forskjelle, som findes imel
lem Skovtræer og Frugttræer : de Første ere i Beglen sunde,
de Sidste sygelige, de Første opnaae derfor en høi Alder,
hvorimod de Sidste døe længe før de have naaet deres egent
lige Levealder.
De fleste Frugttræer blive saaledes ikke
50 Aar gamle. — Endelig frembyde Skovtræerne smukke For
mer, som ere værdige Gjenstande for Konsten.
Det er ejendommeligt for Træerne, at de saa sildig blive
frugtbare. Væxtlivet gaaer hos dem, ligesom hos Urterne,
forud for Blomsterlivet.
Hos disse indtræffer Blomstringen
i en tidlig Alder, idet den hos de Fleste finder Sted i deres
første eller andet Aar; Træarterne derimod behøve en læn
gere Aarrække, inden de blomstre, hvilket hos mange hid
rører fra, at de blomsterbærende Grene, som ere af en
anden Form end de rent vegetative, fremtræde i en senere
Alder.
Dette gjælder saaledes om Vedbenden, hvis
Grene aldeles skifte Form, naar Planten skal blomstre. Hos
vore Skovtræer have de blornsterbærende Grene ogsaa en
egen Form; de ere navnlig kortere end de vegetative Grene;
men deres Fremkomst medfører ikke nødvendig Blomsternes,
som i Reglen komme langt senere. Ilos Bøgen indfinde de
korte Blomstergrene, som ere meget kjendelige, sig allerede,
naar Træet er tre Aar gammelt, men Blomsterne komme
først, naar Bøgen er 50 Aar gammel. Egen blomstrer hos os i
Skoven i en Alder af 40 Aar. De Omgivelser, hvori Træet
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lever, øve imidlertid en meget stor Indflydelse paa Blomstrings
alderen. Fritstaaende Ege blomstre langt tidligere; jeg har
saaledes seet en Eg paa Laaland i Frugt, som knap var 18
Aar gammel. Abild behøver i Danmark næsten 19 Aar for at
kunne blomstre. Nogle Træarter, som i Skovhusholdningen
have ingen eller kun ringe Vigtighed, blomstre i en tidligere
Alder. Saaledes blomstre Seljepilen og andre Pilearter, naar de
ere sex Aar gamle.
For at forstaae, hvorfor en Bøg skal
være et halvt Aarhundrede gammel for at blomstre, maa man
rigtig opfatte Forgreningens Betydning. Den ene Gren synes
at være ligesom den anden, den unge Gren bar samme Ud
seende som Modergrenen; alligevel er det ikke en Gjentagelse,
men der finder en virkelig Fremskriden Sted, idet de følgende Ge
nerationer af Grene stedse mere nærme sig Fruglbarhedsalderen,
indtil der omsider, efterat Moderstammen har forgrenet sig 50
Gange (hvortil medgaaer ligesaa mange Aar), som Resultat fremskyder af disse 49 Generationer en Gren, som, naar de udvor
tes Omstændigheder tillade det, er istand til at blomstre. At denne
Egenskab ikke findes hos Grenen som en Tilfældighed, kan
skjønnes deraf, at den forplanter sig paa Grenens Knopper.
Fra en Gren, som engang bar blomstret, kunne Grene med
Evne til at blomstre udgaae, saalænge Træet lever, ja endogsaa,
naar den skilles fra Modertræet og sættes i Jorden (som Stik
ling) eller i et andet Træ (som Podekvist).
Destoværre foreligger der endnu ikke paalidelige Angivel
ser om Træarternes Blomstringsalder. Uartig*) har givet føl
gende Oversigt over den Levealder, hvori de forskjellige Træ
arter blive frugtbare, men hans Angivelser afvige en De) fra
de Erfaringer, som man i denne Henseende har gjort saa) Efter Wiegand.

Der Baum. S. 215.
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vel hos os, som i andre Lande. Dette vil fremgaae af føl
gende Tabel, hvori jeg har sammenstillet Barligs Angivelser
med Lorentz’s*) for Frankrigs Vedkommende og Bjørnsens for Danmarks.

Træarternes Frugtbarheds Alder.
Bjørnsen.

Har tig

Rødgran ....
rJ1..................
Weymouth Fyr .

Bøg...................
Hassel............
Avnbøg ............
Birk...................
Rødel............ ...
Aim...................
Ask..................
Løn...................
Lind................

50
15-20
25
60
40-50
10
20
10-12
10-20
40
25
25-30
25-30

Lorentz.

60-70
40
50-80
50

30

I fri Stand.

I normal
Slutning.

15-20
15-20
20-25
40-50
50

30-40
30—35
30-35
60—80
60-80

20-25

30-35

.

I en tidlig Alder

12-15
I en tidlig Alder

I en tidlig Alder
I en tidlig Alder

Bjørnsens Angivelser stemme med mine Erfaringer, naar
jeg undtager Frugtbarhedsalderen for Eg og Bøg i sluttet
Stand, hvilken han har ansat altfor høi. I denne Stilling bliver
Bøgen frugtbar i det 50de, Egen i det 40de Aar. Naar vi
bortsee derfra, ere Angivelserne for Bøgens Frugtbarhedsalder
nogenlunde overensstemmende, derimod ere de for Rødgranen
i høieste Grad afvigende. Det er saaledes mærkeligt, at Uar
tig sætter RødgranensFrugtbarhedsalder til det 50de Aar; hos os

’) Cours élémentaire de culture de bois.
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er den sædvanlig frugtbar før sit 20de Aar, og i Sommeren
1860 vare mange Rødgraner rigt besatte med Frugter, skjøndl
de kun vare 12 til 15 Aar gamle; men da ogsa<i Lorentz
angiver, at Rødgranen først er frugtbar i sit 60de Aar, mti<i
man antage, at en saadan Forskjel virkelig finder Sted mellem
de franske og tydske Granskove paa den ene Side og de
danske Granplantninger paa den anden. Ved at sammenligne
Træernes Frugtbarhedsalder vil man finde, at de Træarter, som
især ere Gjenstand for Skovdyrkning, og som derfor af Nogle
kaldes de ædle Træarter, t.Ex. Egen og Bøgen, blomstre i en
sildig Alder, hvorimod de hurtigtvoxende Træarter, som i Reglen
have ringe Værdi og derfor ikke anvendes i Skovdyrkningen,
blive frugtbare i en tidlig Alder, saaledes Birken og Pilen.
Mærkeligt er det, at de ædlere Træarters Frugtbarhed
tillige er underkastet en anden Indskrænkning; naar de nem
lig have naaet Frugtbarhedsalderen, ere de ikke hvert Aar
frugtbare, men de ufrugtbare Aar afvexle med de frugt
bare. Ogsaa i denne Henseende er der stor Forskjel imel
lem Planterne. De Urter, som ere Gjenstand for Agerdyrk
ning, kunne ved en god Behandling bringes til hvert Aar at
bære rigelig Frugt, og dette Forhold fremtræder saa sikkert,
at Forpagteren i Troen derpaa paatager sig store og kostbare
1 orpligtelser. Anderledes forholder det sig med de fleste
1 rugttræer. Oliventræet er kun frugtbart hvert andet eller
efter Andre hvert fjerde Aar, Orangerne hvert andet Aar,
Vintræet, A bild og Pæretræet hvert tredie til fjerde Aar.
Stikkelsbær og Hibs udmærke sig fremfor de andre Frugt
træer derved, at de næsten hvert Aar ere frugtbare. Det
Samme gjælder om nogle Skovtræer, saaledes Pil, Esp, Birk,
El, Ask og Aim, og tildels om Avnbøg og Løn. Derimod
have de vigtigste Skovtræer langt flere ufrugtbare Aar end
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Frugtaar. *)

Da Egens og Bøgens Frugter fra Arildstid have

været benyttede som Føde for Svinet, der var det vigtigste Husdyr,
skænkede man, som vi have seet i det første Kapitel, i gamle

hage dette Punkt den største Opmærksomhed.

Fruglaarene

benævnes Oldenaar. Egen er frugtbar hvert tredie eller hvert

fjerde Aar**)-

Medens man ikke træffer nogen bestemt Me

ning om, hvor ofte et Agernaar i Keglen indtræffer, er det

derimod for Bøgens Vedkommende en almindelig udbredt

Mening, at man kun kan regne et Frugtaar paa syv Aar.

De

sidste Oldenaar, som ere indtrufne, ere 1846—1853—1858***).
Grunden til, at Bøgen ikke hvert Aar kan bære Frugt,
er vel især den, at Frugtsætningen forbruger saameget Næ

ringsstof, at der udfordres liere Aar, førend der kan være ind
samlet tilstrækkelig Næring til et nyt Frugtaar; men desfor
uden øve de meteorologiske Forhold den største Indflydelse derpaa.

Foraarskulden, navnlig Nattefrosten, kan tilintetgjøreBlomsterne-j-),

ligesom en fugtig, kold Sommer kan forhindre Frugternes Udvikling;

hertil kommer endnu, at Træernes Frugtbarhed betinges ikke
alene af samme, men ogsaa af det foregaaende Aars Varme;

’) Paa Grund af deres lange Levealder kunne Træarterne taale mange
»frugtbare Aar, hvorimod for Urternes Vedkommende Artens Tilværelse
er truet, naar de frugtbare Aar lade forlænge vente paa sig.
’’) Efter Lorentz er Egen i det nordlige og østlige Frankrig kun frugtbar
hvert sjette, ottende eller tiende Aar.
”’) Uagtet et Oldenaar i høi Grad indgriber i Skovdriften, ere de tidligere
Oldenaar dog ikke optegnede. Den store Betydning, som Oldenaarene
havde i Fortiden, giver imidlertid Haab om, at man engang af Ar
kiverne, for saavidt disse indeholde Godsernes Regnskaber, vil kunne
fremdrage Angivelser af de Aar, i hvilke der har været Olden.
f) Bogen havde i dette Foraar en rigelig Blomstring, som begunstigedes
eller betingede» af, at Træets Knopudvikling havde fundet Sted uden
at være hjemsøgt af Nattefrost.
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i dette afsættes nemlig de Stoffer, hvoraf Frugterne skulle
dannes det følgende Aar. Blomsterknopperne anlægges ogsaa
hos de fleste Træarter, Aaret før de fremtræde. Allerede i
Efteraaret 1857 vidste Forstmandene, at der var den største
Sandsynlighed for, at det følgende Aar vilde blive et godt
Oldenaar, thi Bøgens Blomsterknopper vare efter den varme.
Sommer fyldige. Alligevel vilde 1858 neppe være bleven et
Oldenaar, dersom ikke dette Aars Veirlig havde begunstiget
Blomsternes Udvikling og Frugternes Modning.*) Saaledes
har Forskjellen imellem de frugtbare og de ufrugtbare Aar
sin første Grund i Træernes Natur; men de ufrugtbare Aars
Hyppighed forøges ved de meteorologiske Forhold, uden at
det er muligt at bestemme, hvor stor en Indflydelse de ud
øve herpaa. Ogsaa imellem Frugtaarene er der Forskjel, idet
Frugterne det ene Aar kunne være meget bedre end det
andet. 1857 var saaledes et udmærket Agernaar, hvilket ikke
alene fremgik af dette Aars store Overflod paa Agern, hvoraf
der om Efteraaret i alle Landets Skovegne blev indsamlet
store Forraad til Svineføde, men- ogsaa af den Opvæxt af Ege,
som det følgende Aar viste sig i Skovene, og som var tal
rigere, end Tilfældet havde været i Mands Minde, ligesom
Planterne vare kraftigere og sundere end sædvanlig**). Oldenaaret 1853 siges ogsaa at have leveret langt bedre Frugter
end 1847 og 1858.
Med Hensyn til Frugtaarenes Indtræffen er Bøgen altsaa
stillet ligesaa ugunstig som med Hensyn til Fruglbarheds-

') Det følgende Aars Veirlig dræbte imidlertid næsten hele den talrige
Bøgeopvæxt, hvortil der var knyttet saa store Forhaabninger.

") Jeg har ogsaa hørt 1834 omtale som et godt Agernaar.
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alderen og Jordbunden og staaer tilbage for de fleste andre
Træarter, som have den Fordel, at de i Reglen hvert Aar
ere frugtbare.
Oldenaarets Modsætning til det ufrugtbare Aar maa imid
lertid ikke tages efter Bogstaven, saaledes at der i de
ufrugtbare Aar slet ingen Olden er i Bøgeskoven. Lidt er
der i Reglen, navnlig paa de gamle Bøge, som bevares af
æsthetiske Hensyn. 1861 var imidlertid saa ugunstig for Bø
gens Frugtbarhed, at det i det Aar i mange Egne var van

skeligt at opdage selv enkelte Olden.
En iøinefaldende Forskjel mellem Træernes Frugter og
Frø bestaaer deri, al nogle ere, saa lette, at Vinden kan
føre dem omkring, som Birkefrugter, andre, som
Agern, ere tunge. Hvor simpelt end dette Forhold er,
har det dog en vigtig Indflydelse paa Træarternes Ldbredning.
Frøenes og Frugternes Lethed bevirkes ikke af deres ringere
Vægtfylde, men af, at de ere forsynede med Vedhæng, som
ere af den Beskaffenhed, at de meget forøge Udstrækningen,
men kun i ringe Grad Vægten. Pilens og Poplens Frø
ere saaledes besatte med uldagtige Haar, som bevirke, at de
med en utrolig Lethed føres af Vinden. Hos Fyr og Gran
er Frøet forsynet med et hindeagtigt Vedhæng; et lignende
Legeme findes paa Here Træarters Frugter, nemlig hos Ask,
Aim, Løn og Birk. Saadanne Frugter kalder Plantelæren
Vingefrugter. Hos Avnbøgen er Frugten vel ikke vinget,
men del hossiddende Dækblad er saaledes voxet til Frugten,
at det udfører den samme Bestilling som Vingen. Ved disse
forskjellige Vedhæng blive Frøene og Frugterne saa lette, at
de kunne flyttes af Vinden. Herved bevirkes, at Afkommet
kan komme udenfor Modertræets Skygge, som ellers vilde kue
den opvoxende Plante. I det forrige Kapitel er det paavist,

at det unge Træ vel kan spire, men ikke voxe i Modertræets
Skygge; det behøver nemlig ligesaa meget Lys som Moder
træet og maa derfor befries for dets Skygge for at kunne opnaae den fornødne Lysmængde. Det er altsaa nødvendigt, at
Frøet (eller Modertræet) flyttes, naar en Formering skal finde
Sted. S elje-Pi len s Frem kom st i Skoven oplyser, hvorledes
Naturen flyHer Træarternes Afkom i Skoven. Denne Pileart
er almindelig i Skove, som staae paa en nogenlunde god
Jordbund. Selv i Bøgeskove er den ikke sjelden, uagtet den
er saa ømfindtlig for Bøgens Skygge, at den gaaer ud, naar
den i nogle Aar er bleven paavirket deraf; imidlertid har den
faaet lid til at udsende sine lette Frø. Naar de smaa Kapsler
nemlig aa'bne sig, undslippe Frøene, som ere forsynede med
Frøuld, hvis Haar ere flere Gange længere end Frøene; ved
den mindste Rystelse sætles de i Bevægelse. Allerede i Juni
Maaned kan man bemærke store Masser af dette Frø; det
Meste gaaer til Grunde af Mangel paa et passende Voxested,
men Noget kommer frem. Dette skeer navnlig i Besaaningshugsterne*), hvor Træerne ikke staae saa tæt, at deres Skygge
kan trykke Pilen. Denne behøver kun sex Aar for at blive
frugtbar; men meget længere Tid varer det ikke, før Høgeskoven lukker sig over den og trykker den. Modertræet gaaer
ikke tilgrunde, før det har udsendt en talrig Afkom, hvoraf en
Del har fundet et Fristed andetsteds i Skoven. Paa denne
Maade vedbliver Selje-Pilen at leve i Bøgeskoven, uagtet den
stadigt kvæles af Bøgens Skygge. Det er især paa den gode
Jordbund, at Selje-Pilen gjerne udbreder sig. Saaledes har jeg

’) Saaledes benævnes i Skovens Omdrift den Periode, i hvilken de
gamle Træer staae i saa store Afstande fra hverandre, at Opvæxten
kan komme frem.
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seet Egesaaninger paa Laaland overvoxede af selvsaae.de SeljePile. Da Egens Skygge langtfra er saa stærk som Bøgens,
kan Selje - Pilen ogsaa bedre holde sig i Egeskoven, hvorfor
man der kan træffe Exemplarer af denne Træart af en Stør
relse og en Skjønhed, som ikke kjendes i Bøgeskoven.
Ogsaa udenfor Skoven føres Pilefrøet omkring og spirer,
hvor det er saa heldigt at træffe en passende Jordbund, hvilket
imidlertid ofte kan være vanskeligt. Naar der i de store lydske
Floder paa Grundene danner sig Sandøer, som i nogen Tid
have ligget tørre, bedækkes de ofte af selvsaaede Pile, hvortil
Frøet er hidført af Vinden. Den Indflydelse, som Vinden kan
udøve paa Pilearternes Udbredning, og den Afstand, hvori
Frøene kunne flyttes, er godtgjort ved den Vegetation af Pile,
som har vist sig i Lersøen, der er beliggende en halv Mil
Nord for Kjøbenhavn. 1852 begyndte Kjøbenhavns Vandvæsen at
udtørre denne Sø, hvorved 100 Tønder Land bleve blottede og
bedækkedes derefter overmaade hurtig af et frodigt Plante
dække, der senere er bleven forøget og 1858 talte et Par
hundrede Plantearter, hvoraf de i størst Mængde forekommende
netop tilhøre saadanne Familier, hvis Frø ere forsynede med
Flyveredskaber. En Hovedmasse af Plantedækket danne saaledes Pilene, hvoraf der tindes ikke færre end 20 Arter, af
hvilke flere ikke vides at voxe uden i en lang Afstand fra
Lersøen. De øvrige Træer, som forekomme i den udtørrede
Søbund, nemlig Popler, Birke og Aime, have ligeledes Erø
forsynede med Flyveredskaber, og det Samme er Tilfældet
med de andre i Masse optrædende Planter, som navnlig til
høre de Kurvblomstrede, Dueurt og Gederams.
*)

*) Rostrup, om Vegetationen i den udtørrede Lersø ved Kjøbenhavn.
Den naturhistoriske Forenings Meddelelser 1859. S. 1.
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Nogle af Pilearterne ere komne fra den gamle Pilehæk,
som paa alle Sider omgiver Lersøen, saaledes Hvid-Pil, GrønPil, Baand-Pil og Skør-Pil.
Fra den nærliggende Lundehusmose er kommen Femhannet-Pil, Selje-Pil og Øret Pil; men
de nærmeste Modertræer til sex Arter staae over en halv Mil
fra Lersøen, saaledes Salix cuspidata ved Frederiksberg, Salix
acutifolia ved Stadsgravene, Salix nigricans ved gamle Konge
vej, Salix plicata i Hareskoven, Salix angustifolia ved Frede
riksborg. Salix hastata kjendes nu ikke nærmere end ved
Tidsvilde; Hornemann angiver den ved Dronninggaard, hvor
den imidlertid ikke senere er gjenfunden.
Pileskovens Opvæxt i Lersøen er mærkelig i flere Hen
seender; vi have her et Bevis paa, hvorledes Plantearterne
kunne vandre, og hvor hurtig det frugtbare Dynd besættes af
Planterne, hvilket kan give os en Forestilling om, hvorledes
de i Fortiden ere stegne ned fra de til en ældre Dannelse
hørende Bjerge og have besat det yngre Land, naar dette
med sine dyndede Grunde blev hævet over Havet
Hertil
kommer, at uagtet det er meget almindeligt, at Pilene ind
finde sig i Sumpe og Moser, saa er del. dog sjeldent, og saavidt jeg veed uden noget andet Exernpel hos os, at træffe en
saadan Mangfoldighed af Individer og Arter som i Lersøen.
Gammelmose, som ligger Vest for Vintappergaarden og er
24 Tønder Land stor, har været aldeles fredet siden 1 84 4, og dog
ere de Pile, som have fundet Veien herud, ikke saa talrige,
at de danne nogen iøinefaldende Bevoxning; det er især i
den nordvestlige Del, at der staaer nogle Grupper af Pil. Af
Birk findes der kun en enkelt. Paa Lyngby Mose, som paa
Grund af sin store Fugtighed ogsaa fredes, er der vel paa
sine Steder en talrig Opvæxt af Birk, Pil og endel Fyr; men
der er medgaaet meget lang Tid til at danne denne Bevox-
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ning; thi allerede Otto Frederik Müller omtaler 1760 Birkene
paa Lyngby Mose. Naar Søerne udtørres, indfinder der sig
ellers kun enkelte Pile. Hvor ualmindelig den stærke Pileopvæxt er i Lersøen, kan bedst sees ved Sammenligning med
llarlemmersøen i Holland, som paa samme Tid blev udtørret.
Ligesom i Lersøen var Fnokurt (Cineraria palustris) en af de
Plantearter, som i det første Aar optraadte der i saa store
Masser, at Søpn i Afstand saae ud som en uhyre Rapsmark;
den blev i det følgende Aar afløst af andre Plantearter, hvis
Antal dog ikke var stort, og af Pile var der ikke mange. Dette
er saa meget mærkeligere, som Harlemmersøens nærmeste
Omegn netop er meget rig paa dyrkede Pile. Hvad mon der
da har bevirket, at Pilearterne, saa talrige have indfundet sig
i Lersøen? Jeg formoder, at det modne Pilefrø, som kun i
kort Tid kan bevare sin Spirekraft, netop har været i Cirku
lation, da Søens Hund var Dynd, hvorfra det klare Vand var
løbet bort, medens Eng- og Sumpplanterne endnu ikke vare
ankomne; thi naar Jordbunden først er plantedækket, kan
Pilefrøet i de allerfleste Tilfælde ikke spire. Falder det i
Vandet, vil det snart gaae tilgrunde, enten naar det har spi

ret eller iforveien.
Heraf see vi, at der udfordres ganske særegne Betingel
ser for, at Pilenes langtflyvende Frø kunne komme til at ud
vikle sig; for at Jordbunden kan være passende dertil, maa
den just være tilberedt i den Tid, da Pilefrøene forlade Frø
huset; thi senere ere de ikke istand til at kunne spire.
Træarter med Vingefrugter spille i mange Skove
en vigtig Bolle, idet de besætte Lysningerne i Skoven og
bidrage til Bøgeskovens Gjenkomst. I de fleste danske Skove,
som staae paa en frugtbar Jordhund, er der Opvæxt af Ask,
hvortil Frøet ofte er hidført af Vinden. Paa den ufruglbare

112

Jordbund optræder Birken paa en lignende Maade. Aim, Løn
og Avnbøg spille en lignende Rolle i Skovene, men det vilde
blive for vidtløftigt her at udvikle den Betydning, som disse
Træarter have for Bøgeskovens Gjenkomst og Forberedelse,
hvilket udfordrer et egel Afsnit.
Vi gaae nu over til at betragte Træarter med tunge
Frugter, som enten kunne være saftige eller tørre. I første
Tilfælde kaldes de Hær eller Kjærnefrugter*), i det andet Til
fælde Nødder.
Træarterne rned let Frø synes med Hen
syn til deres Udbredning i høi Grad at være begunstigede
fremfor dem, som have tunge Frugter, der ikke kunne flyttes
af Vinden. Imidlertid blive ogsaa disse førte omkring i Sko
ven og blive ikke altid liggende under Modertræets Krone
eller i dets Nærhed. Thi det, som giver dem deres Vægt, er
oftest af den Beskaffenhed, at det tjener til Næring for Dy
rene, hvem del altsaa er overdraget at sprede Frugterne, som
derved kunne blive saaede ofte i en stor Afstand fra Modertræet.
Bærrene og Kjærnefrugterne søges af Fuglene, som for
tære det saftige Frøhus og derefter afsondre de ufordøielige
Frø i saa ufordærvet Tilstand, at de kunne spire. Den Skov
frugt, som med mest Begjærlighed søges af Fuglene, er vist
nok Rønnebærret. Derfor taler ikke alene den Kjendsgjerning, at det af alle Frugter er den bedste Lokkemad i Fugle
snarer, men et Vidnesbyrd derom er ogsaa, at man hyppig
træffer unge Bøn i Skovene. Næsten i alle danske Bøgeskove
træffer man saaledes paa Rønneplanter. Forundret spør
ger man, hvorfra de ere komne, da der ofte ikke er nogen

') I daglig Tale kaldes Rønnens og Ilvidtjørnens Frugter efter deres
Udseende Bær, skjøndt de ere Kjærnefrugter ligesom Æblet.
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gammel Røn i Nærheden. Hele Grupper af Røn træffes i de
smaa aabne Granholme samt i de lune Skovkanter, hvor Fug
lene pleie at samle sig ved Aftenstid, og et Rønnekrat derpaa opvoxe af deres Affald. Det er saa almindeligt at træffe
Kønne, saaede af Fugle, saavel paa den gode som paa den
slette Jordbund i alle danske Skove, at det næsten bliver en
Mærkelighed, naar Bønnen savnes, saaledes som Tilfældet er
i nogle Skove paa Laaland. Ei alene paa Jorden saae Fug
lene Rønnefrø, men ogsaa i Træerne. Ved en opmærksom
Iagttagelse kan man i mange Skove træffe Rønne i gamle
Træer. Almuen kalder dem Flyrøn eller Fliren
)
*
og til
lægger det Træ, der er opvoxet under saa usædvanlige
Forhold, overnaturlige Kræfter. Det gjælder nemlig om Flyve
rønnen ligesaa godt som om Misteltenen, at den ikke er rodfæstet
i Jorden, altsaa med samme Ret kan siges ikke at henhøre til
Jordens Træer. Ogsaa Hyld, Stikkelsbær, Hibs og Gjedeblad
kunne groe i store Træer, hvor Fuglene have saaet dem.
Saaledes bære tvende Kirsebærtræer i Agershvile Have hver
sin Røn i Toppen
).
**
I en Lind i Frederiksberg Allee
voxer Dunet - Gjedeblad (Lonicera xylosteum); den viser
sig tydelig i Slutningen af April og i Begyndelsen af Mai, da
den springer ud en Manned før Linden. Ved Fuglenes Hjælp
finder Hylden Vei hen til Steder, hvorhen kun faa andre
Træer naae, saaledes voxer den i Brønde, paa Mure, i
Pæretræer.
Uagtet Træet er et almindeligt Ukrud og voxer
med stor Frodighed, er det dog ikke haardført; de nye
Skud beskadiges nemlig næsten altid af Foraarskulden, og i
meget strænge Vintre gaaer ogsaa Stammen tilgrunde, hvilket

*) Flyverøn.
”) Smign. naturh. Tidsskrifts 2 Række, 1 Bind: Plantevandringer.
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i Forening med Mangel paa Fredning bevirker, at gamle Hylde
ere sjeldne hos os.
Enbærrets Frugt søges meget af Fuglene, hvorved
denne Træart endnu mere udbredes i Skoven. • Da den imid
lertid er et almindeligt Træ i mange Skove, er det ofte ikke
let at paavise dens Herkomst; men naar der i Knuthenborg
Skove ellers ikke findes nogen Enbær, men alene i Rørkjær*)
et enkelt Træ, da er der den største Sandsynlighed for, at
dette er saaet af Englene.
Til de Træarter, som saaes
af Fuglene, kunne føies Tyst og Hvidtjørn.

Det slaaer tilbage at betragte Træerne med Nødfrugter.
Saadanne ere Eg, Bøg og Hassel. Mange Dyr nære sig af
deres melholdige Erø, navnlig vide vi, at Skovskaden har stor
Kjærlighed til Agern, som den i den Hensigt at ville gjemme
dem i Jorden spreder omkring i Skoven. Mus og Egern arbeide
ogsaa paa at sprede Krugterne af de nævnte Træer. Uvist er del,
om ikke ogsaa Bogfinkenf?) fører Olden omkring i Skoven. Ilesul-

taterne af disse Dyrs Virksomhed ere store og let bemærkelige.
Ofte overraskes Skoveieren ved at see Ege skyde frem under Fyr,
Bøge og Hasler i Egeskove. Hverken han eller nogen Anden
har saaet eller plantet disse Træer, som alle skylde Dyrene
deres Tilblivelse. I den unge Egeskov ved Petersværft ind
finder Haslen sig saaledes tilsyneladende af sig selv; paa
samme Maade skyder Bøgen frem, som har Tilbøjelighed til
at indfinde sig i alle danske Egeskove.
I de nordsællandske
Fyrreplantninger træffer man næsten overalt Opvæxt af Eg,
undertiden ogsaa af Bøg. i Hornbæks Fyrreplantning, som
staaer paa Flyvesand, er Jordbunden paa sine Steder saa rig

’) Meddelt af Skovrider Holten.
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paa Ege, som Skovskaderne have saaet, at man skulde ansee dem for at være dyrkede; desforuden voxer her almin
delig Gjedeblad, Tyst og Hindbær, hvilke alle ere hidførte af
Fuglene.
Af det Foregaaende fremgaaer, at naglet Selvsaaningen*
er en nødvendig Betingelse for, at en Træart paa naturlig
Maade kan blive herskende, ere dog de Træarter, som danne
Hovedmassen af vore Skove, ingenlunde begunstigede hverken
i Henseende til Frugtbarhed eller til Frøets Udbredning.
Egen og Bøgen staae heri langt tilbage for Birken og
Asken. Det er altsaa andre Forhold, navnlig Lysforholdene,
som afgjøre, hvilken Træart der bliver fremherskende i
Skoven.
De Træarter, som vi hidtil have omtalt,, ere — med Und
tagelse af Pilene i Lersøen — indenlandske, hel staaer til
bage at undersøge, hvorledes det forholder sig med de frem
mede Træarters Selvsaaning, om der er Udsigt til, at
nogen af dem vil gjøre Invasion i Skovene. Hvad Urterne
angaaer, da er det en bekjendt Sag, at mange af dem i den
historiske Tid have udbredt sig over Egne, hvor de før ikke
fandtes, og at Menneskene ikke alene med Forsæt have ført
Kulturplanterne til forskjellige Egne, men at ogsaa mange
Ukrudsplanter uden Menneskets Vidende og Villie have fulgt
ham til fremmede Lande og der have udbredt sig saa stærkt,
at de kunne ansees for at være aldeles naturaliserede. Det
er saaledes bekjendt, at Amerika har været udsat for en stærk
Indvandring af europæiske Udkrudsplanter, ligesom flere ameri
kanske Planter ere bievne som hjemme i Europa. Da saadanne
Kjendsgjerninger foreligge, kunde man Iroe, at ogsaa vore
Skove vare udsatte for en Indvandring af de fremmede
Træarter, som dyrkes lier, og at disse, naar de vare stær8*
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kere end vore egne, kunde faae Magten og derved give Sko
vene en anden Karakter. Denne Frygt vilde være fuldkommen
berettiget, naar de havde Ket, som paastaae, at mang
foldige fremmede Træarter ere aldeles akklimatiserede hos
os. Hertil kommer, at de fremmede Træarter dyrkes ikke
alene i Haver, men ogsaa i Alleer og Lystskove, som
ofte ere i umiddelbar Berøring med Skovene, og saaledes
have den bedste Leilighed til at udbrede sig, ja nogle
Arter ere endog Gjenstand for Skovdyrkning.
De frem
mede Træarter (hvoraf de fleste ere fra Nord-Amerika) an
vendes som Frugttræer og Zirtræer, eller ogsaa som
Skovtræer. Til de Første henhøre: Arter af Pile-, Ege- og
Valnødslægten, Syrenen, Vinstokken, mange Lønarter, Heste
kastanien, den uægte Jasmin, Guldregn, Robinie, Blæretræet;
endelig af Buske: Ribs-, Cratægus-, Lonicera-, Spiræa - Arter
o. s. v. Disse Træarter erholde en god Pleie, befinde sig ofte
i Skovenes umiddelbare Nærhed, og Mennesket gjør Intet for
at holde deni borte fra Skoven; alligevel trænge de ikke ind
i samme, men lade de oprindelige Træarter i uforstyrret
Besiddelse af denne. Den vigtigste Grund dertil er, at de
fleste fremmede Træarter ikke sætte modne Frø, det være nu,
fordi den Varme, som de her nyde, vel er tilstrækkelig til at
frembringe Blade og Blomster, men ikke til at sætte modne,
spiredygtige Frø, eller at ogsaa andre Aarsager forhindre
Frøenes Udvikling*). Men selv de Træarter, som hvert Aar sætte
modent Erø, som Guldregnen og Hestekastanien, udbrede sig
derfor ikke i Skovene. Alene i Haverne saaer Guldregnen sig meget.
Hvor Bøgeskove ere gjennemskaarne af Hestekastaniealleer, kan

’) Kanndlsk og Italiensk Poppel kunne paa Grund af deres Blomsters
Beskaffenhed ikke frembringe Frø.
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man træffe enkelte selvaaede Træer, som ere udgaaede fra
Alleerne, men større Udbredning i Skoven vinder Træet ikke.
Selv den fremmede Lind (Tilia intermedia h C.), hvoraf der
findes Alleer i mange Skove, udbreder sig ikke der; uagtet
den i Evne til at taale Skygge næsten kan staae sig imod
Bøgen, som ikke formaaer at hindre dens Krones Væxt, maa
den dog i Tidens Længde bukke under i Kampen med dette
Træ, da den hos os aldeles savner Selvsaanings - Evne*
*).
Alligevel er der kun faa Træarter, som ere saa akklimatise
rede som de nysnævnte, de andre Arter nyde en kunstig Til
værelse: det er som Følge af den gode Pleie, de mod
tage, at de existere hos os; naar den ophører, ville de for
svinde. Uddøde Menneskene her i Landet, vilde allerede om
50 Aar over Halvdelen af de fremmede Træarter være for
svunden, kun faa Individer vilde holde sig i 100 Aar, og om
20o Aar vilde sandsynligvis alt Spor af dem være udslettet.
Blandt de fremmede Træarter, som dyrkes eller have
været dyrkede i Skovene, er det alene Rødgranen og
maaske Ædelgranen, som i nogle Egne udbrede sig ved
Selvsaaning. Vel er det ikke umuligt hist og her at træffe
selvsaaede Frøplanter af Lærk, Weymouth-Fyr og Balsamgran;
men det er saa sjeldent, og Exemplarernes Antal er saa ringe,
at det er for Intet at regne. Hvid-Ellen udbreder sig meget
ved Rodskud, men, saavidt jeg veed, ikke ved Frø. Kød
granen kan derimod saae sig selv i hanmarks Skove, uagtet
den er et fremmed Træ, men kun i enkelte Dele af Landet,

’) Hvorvidt de fremmede Pilearter kunne udbrede sig ved Selvsaaning, er
uvist, tidligere troede jeg, at deres Udbredning altid skete paa kun
stig Maade, ved Stiklinger; men Erfaringerne fra Lersøen tale for, at
• de ogsaa udbrede sig paa naturlig Maade ved Frø.

hvor Skovene staae paa en meget let Jordbund; i de andre
Skovegne udbreder Kødgranen sig ikke, navnlig saaer den sig
i Keglen ikke i de gode Bøgeskove, maaske fordi Jordbunden
ikke tiltaler den. Ædelgranen har vel givet nogen Selvsaaning
ved Klampenborg og andetsteds, men forresten kan man
endnu ikke afgjøre, hvorledes denne Træart forholder sig paa
den danske Skovjord, da dens Dyrkning ikke er meget ud
bredt hos os. At Rødgranen udbreder sig noget mere end
de andre fremmede Træarter, hidrører naturligvis deraf, at
den er vildtvoxende i Nabolandene, hvis Klimatforhold ligne
vore.
Det er ogsaa nok værd at lægge Mærke til, at uagtet
saamange fremmede Træarter ere bievne anbefalede til Skov
dyrkning og ere forsøgte her i Landet i den Tro, at de vare
bedre end vore egne, er det dog foruden Rødgranen kun
vore egne, som endnu have vist sig egnede til rationel Dyrk
ning/)

De physiske Korhold i vort Fædreland synes just at være
saadanne, som vore Træarter udfordre for al kunne formere
sig og voxe. be harmonere saa godt med det Klima og med
den Jordbund, hvorpaa de befinde sig. De fremmede Træ
arter passe ikke saaledes til de physiske Forhold, og derfor
kan der ikke siges om en eneste af dem, at den er saa ak
klimatiseret som de indenlandske, endsige at den kunde blive
istand til at fortrænge de oprindelige.

Al' Ovenstaaende fremgaaer, at nogle Træarter behøve
ringe Varme, kunne taale megen Fugtighed og voxe paa
*) Og det langtfra i alle Skovegne.
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en ufrugtbar Jordbund: saadanne ere Birk, Esp, Røn og
Fyr; i Modsætning dertil staae andre, som fordre en frugtbar
Jordbund og behøve mere Varme: saadanne ere Bøg, Eg og
*).
Ask
De førstnævnte Træarter kunne betegnes som de nøj
somme, hvorimod de sidste som de fordringsfulde. Apriorisk
skulde man antage, at de første maatte være de stærkeste og
istand til at fortrænge de andre. Men det er ikke saa: de
nøisomme Træarter maae stadig vige for de fordringstulde.
Der er dem, som troe, at Lapperne engang have beboet hele
Skandinavien, men af Gotherne derefter ere trængte op i de
nordlige Egne, hvor Naturen ikke er saaledes, at den gothiske
Stamme kan finde Velvære. Saaledes er det ogsaa gaaet med
de nøisomme Træarter: de kunne voxe overalt, og de have
engang været Eneherskere i de danske Skovej men i Lidens
Længde have de fordringsfulde Træer fortrængt dem fra de
gode Skovegne, og de have kun fundet et 1 ilflugtsted i de
kolde Polar- og Bjergegne, samt i Moser og paa Heder, hvor

de bedre Træarter ikke kunne voxe.
De danske Træarters Voxekreds staaer altsaa i omvendt
Forhold til deres Nøisomhed. Denne Sætning faaer sin fulde
Sandhed, naar vi betragte Bøgens Natur og Udbredning; thi
ligesaa vist som det er, at Bøgen er den mest udbredte Træ
art i Danmark, ligesaa sandt er det ogsaa, at den af alle

danske Træarter er den kjælneste.
De unge Bøge ere i høieste
ligets Indflydelse.
Foraarskulden
ødelagt de Bøgesaaninger, hvortil
vare knyttede. Dette Træ bliver saa

Grad følsomme for Veirog Sommertørken have
de bedste Forhaabninger
sildig frugtbart, ogl
lugt*

*) De tvende Sidste kunne voxe paa en fugtig Jordbund, hvorimod Bø
gen fordrer en tør Jordbund.
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aarene ere faa; hertil kommer endnu, at den fugtige Jordbund
umuliggjør Træets frodige Væxt.

Trods disse store Vanskeligheder er det lykkedes Bøgen
i Danmark at trykke de andre Træarter og det i den Grad,
at i Danmark ligesom i Skaane kan Skov sættes som ens
betydende med Bøgeskov.
Med hver Menneskealder faaer
denne Sætning, naar vi holde os til de naturlige (ikke \ed
Kunst anlagte) Skove, større Gyldighed, idet Bøgeskoven bliver
stedse mere ren, det vil sige, fri for andre Træarter.
Enhver videnskabelig Behandling af de danske Skove vil
derfor dreie sig om Bøgen som sin Hovedgjenstand. Imidler
tid maa man ikke antage, at de andre Træarter ere uden Be
tydning for Bøgen; uden deres Mellemkomst vilde Bøgeskoven
aldrig have indfundet sig og bredet sig over det danske Skov
land. Da Bøgen er traadt i Berøring med alle Træarter og
mere eller mindre har indvirket paa deres Tilværelse, følger
deraf, at enhver Træarts Historie har 2 Sider, hvoraf den ene
behandler sei ve Træet, den anden dets Forhold til Bøgen,
hvorunder Iræet kommer til at udfolde mange Ejendommelig
heder; men deraf bliver igjen en Følge, at ville vi lære
Bøgens Natur til fulde at kjende, da kunne vi bedst
iagttage den, hvor dette Træ lever sammen med
de andre Træarter. Naar man kun beskjæfliger sig med
de rene Bøgesko\e, vilde det være vanskeligt eller endog
umuligt at opdage Meget af det, som udmærker Bøgen frem
for alle andre Træarter; voxer den derimod blandet med
Birk, El, Ask, Avnbøg eller Eg, da er der overalt god Lej
lighed til at udforske dens Natur og Egenskaber. Jeg kom
mer altsaa til Bøgeskoven ad den Vei, al enhver af de
enkelte vigtige Træarter skildres, og deres Historie
forfølges, indtil de forsvinde i den rene Bøgeskov.

121

Men da de forskjellige Træarter ere af forskjellig Natur, føl
ger deraf, at de paa en forskjellig Maade forholde sig til
Bøgen, ligesom den Modstand, de have gjort mod Bogens
Overgreb, har været større eller mindre, og at Studiet heraf
ogsaa maa give forskjelligt Udbytte. Ingen Træart giver i
denne Henseende saameget Udbytte som Egen, hvor den
voxer i Selskab med Bøgen; om dette sidste Træ kan man
langtfra lære saameget af de rene Bøgeskove. Idet Egen
formaaer saalænge at bevare sin Tilværelse, nødes Bøgen til
at udfolde Egenskaber og Kræfter, som andetsteds ikke komme
tilsyne.
For Betragteren fører Vexelvirkningen mellem
Bøgen og de andre Træarier saa hurtig til et Resultat, at
del let undgaaer Opmærksomheden, hvorimod den udvoxne
Eg tvinger Bøgene til at forandre deres Form og voxe længe,
inden Egen ligger under; og da Kampen varer saalænge, er
Lejligheden lettere til at iagttage Egens og Bøgens Ejen
dommeligheder.

Andet Afsnit.
Skildring af de Forhold,
der bevirke,

at Egen i de danske Skove fortrænges
af Bogen.

Første Kapitel
Egens Størrelse og Væxt.
I nyere Tid liar man her i Danmark fremhævet Bøgen
som Skovens skjønnesle Træ, ellers ere alle Europas Nationer
lige fra Homernes Tid enige i at give Egen Forrangen. Dig
terne have blandt Træerne givel den samme Forrang som
Løven blandt Dyrene. At Egen i den menneskelige Forestilling
er stillet paa en saa ophøiet Plads blandt Skovtræerne, hid
rører fra, at den i høiere Grad end noget andet Træ for
ener Præget af Styrke og Skjønhed. Medens andre Træer,
t. Ex. Bøgen, for at vise sig skjønne, udfordre, at Grenene
ere skjulte af Bladene, ere Egens Grene derimod af en saadan Form og Størrelse, at man næsten kan sige, at det er
først naar Løvel er faldet, at vi faae den fyldigste Forestilling
om det, som udmærker Egens Form; medens Bøgen lægger
Alt paa sin Stamme, saa al Grenene blive tynde og svage,
erholde Egens Grene saa rigelig Næring og opnaae en saadan
Størrelse, at de meget godt svare til den mægtige Stamme.
Dette Præg af Styrke forøges endmere derved, at Kvistene
frembyde et knudret og \redet Udseende og synes at være
ordnede i en Zigzag - Stilling. Delte hidrører fra, at Side
kvistene staae næsten lodret paa Hovedgrenene, som altid ere
meget kortere end Endekvistene.

Men Egen freinbyder ogsaa andre Sider, hvorved den
altid har været Folkene kjær: dens Ved er bleven benyttet
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ligefra de ældste Tider saa meget, at den derved er bleven en
af Bærerne af Forfædrenes Tilværelse og Kultur; hertil kom
mer dens høie Levealder, hvorved den, trods sin langsomme
Væxt, kan danne Plantekæmper, som langt overgaae, hvad
noget andet europæisk Skovtræ i denne Henseende kan frem
byde. Naar en Eg er 300 Aar gammel, er den endnu i sine
bedste Aar, hvorimod Bøge af denne Alder lide af Affældig
hed, og i Reglen bliver Bøgen ikke ældre, hxorimod 800aarige
Ege findes næsten i alle Europas Skovlande, ja enkelte ere
mere end 1000 Aar gamle.
Vidnesbyrd om Egens Evne til at opnaae en høi
Alder vare forhen talrige i Mellemeuropa? Skove, navnlig i
Tydskland, England, Frankrig, Polen og Rusland, men nu
ere kun faa tilbage. Menneskelig Havesyge og Mangel paa
Sands for noget Ophøiet af den Art har i .de fleste Lande
udryddet disse ærværdige Vidner til Folkenes Skjæbne, hvoraf
nogle vare ligesaa gamle som Historien. Alene det skovløse
England har stræbt at frede og hædre sine gamle Ege, som
have seet Vilhelm Erobreren. I Londons Arboretum Britannicum omtales mere end 60 Ege, som alle ere over 22 Fod i
Omfang og de fleste over 30 Fod. I Nottingham- og Stafford
shire findes de Heste.
De største Ege i England ere:
Cowpers Eg: 30 Fod i Omfang 1 Fod fra Jorden.
Parlaments-Eg: 34 Fod i Omfang ved Jorden.
Flitters Eg: 33 Fod i Omfang 1 Fod fra Jorden.
Eairlops Eg: 36 Tod i Omfang 3 Fod fra Jorden, 48 Fod i
Omfang nær ved Jorden.
Winfarthings Eg: 40 Fod i Omfang, 70 Fod paa Rodgrenene.
Den er hul og kan rumme.30 Personer.
Huntingfields Eg: 42 Fod i Omfang 5 Fod fra Jorden.
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Mertons Eg: 4G Fod i Omfang 1 Fod fra Jorden, 63 Fod i
Omfang paa Rodgrenene.
Salcey-Skovens Eg: 47 Fod i Omfang nær ved Jorden.
Alligevel besidder England ikke Europas største Eg. Den,
der findes i Frankrig i Departementet Charente inférieure,
er 60 Fod høi og har ved Jorden et Omfang af 86 Fod og
5 Fod høiere oppe 66 Fod i Omfang. I den hule Del af
Stammen er indrettet etværelse, som er 10 til 12 Fod bredt
og 9 Kod høil. Da et Vindue bringer Lys til Væggene, ere
disse beklædte med Laver og Bregner. Efter et Vedslykke,
soin man udskar over Døren, og hvori man talte 200 Aarringe, anslaaes Træets Alder til at være imellem 1800 og

2000 Aar.
Ligesom Danmarks Skovland i gamle Dage har været
dækket af Egeskov, synes det, navnlig for Øernes Vedkom
mende, at have været ligesaa rigt paa gamle mægtige Ege
som England eller noget andet europæisk Land. Men det
store Begjær efter Egens Ved, og Mangel paa Sands for saadanne Mindesmærker har ladet de fleste forsvinde. Alligevel
ere saa mange Kester sparede til vor Tid, at vi deraf kunne
faae Vished om, at paa Danmarks Jordbund kunne Egene
blive ligesaa gamle som i noget andel Land.

Sælland.
1 Sælland udmærker Jægerspris sig i denne Henseende.
Her findes Ire meget gamle Ege, hvoraf de to i Omfang overgaae de store Ege, som findes i andre Dele af Danmark.
Kongeegen har i Brysthøide et Omfang af 42 Fod, men
af delte mægtige Træ er kun en Skal tilbage, som ikke en
gang er sammenhængende, men opløst i tre Stykker, der
sammenholdes ved Jernstænger. Hummel er derfor saa stort,
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Vedslxkkerne ere saa-

at 3 Ryttere der kunne faae Plads.

vel paa den indvendige som paa den udvendige Side beklædte

med Bark.

Skovsyre og Jordbær yoxe paa den nedre Del.

Træet er imidlertid levende og bærer talrige friske, løvbærende
Kviste.

Da de tiloversblevne Stykker af Stammen ere ad

skilte, have Nogle betvivlet, at de henhøre til eet Træ.
Storkeegen, saaledes kaldet, fordi en Stork har havt

sin Rede deri, har i Brysthøide*) et Omfang af 36 Fod, der
i en Høide af 24 Fod

kun er aftaget med 4 Fod.

Kiere af

dens mægtige Grene, som staae i en vandret Stilling, ere be
varede, ligesom Træet endnu har et livskraftigt Udseende. Ved
massen, som denne Eg indeholder, er anslaaet til 20 Favne.

Fra Stammens Grund udgaae Rodgrene til alle Sider, og naar
man efter dem vil bestemme Omfanget, bliver dette 54 Fod.

En Hyld snylter paa denne Eg.
Snoegen har dette Navn, fordi det seer ud, som om

de Fibrer, der fra Grenene fortsætte sig ned i Stammen og
danne den ydre Del deraf, ere snoede omkring Stammens
Axe.

Den har i Brysthøide et Omfang af 26 Fod, der endnu

i 16 Fods Høide ikke er aftaget synderlig

og er taxeret til

16 Favne; den grønnes kun med enkelte Grene i Toppen.

Alle tre Ege staae i Elleskoven, hvor Grunden er fugtig,

men de Pletter, hvorpaa Egene staae, ere tørre, ligesom
de kunstige Veie,

Jordbunden

som føre ud til dem.

i denne Elleskov

paa

I gamle Dage har

mange Steder været et

uveisomt Morads, hvilket man blandt Andet kan see deraf, at
Snoegen først blev opdaget 1842 af de Forstmænd, som vare
’) Det er vedtaget*, at Træets Omfang maales i Brysthøide, som den
Høide, hvor Rodgrenene ikke øve nogen Indflydelse paa Maalet; der
for ere alle Maalinger, som omtales i det Følgende, udførte i denne
Høide, og der menes altsaa altid Brysthøide, naar det ikke udtrykke
lig er angivet anderledes.
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beskjæftigede med at regulere Skovdriften, ligesom det er
denne Jordbundens Beskaffenhed, vi have at takke for, at
de tre Ege ere bevarede til vor Tid; thi dersom Elleskoven
omkring dem havde været tilgængelig, vilde man ikke have
tilladt dem at opnaae en saadan Alder.
Jægerspris-Egene ere saa mærkværdige Fremtoninger, at
de maae fremtræde for Alle som noget Usædvanligt, hvorved
saavel Almuens som de Dannedes Opmærksomhed gjerne
dvæler. Det er derfor mærkeligt, at de ikke ere nævnte i
ældre Skrifter, hverken i Eskildsens haandskrevne Beretning
af Jægerspris eller i Pontoppidans Atlas, hvori der ellers om
tales slige Naturmærkværdigheder. Først i den nyeste Tid
ere de bievne rigtig bekjendte, og Christian den Ottende
viste dem den Opmærksomhed, at han lod de tvende største
afbilde og lithographere. Ønskeligt var det, om Sællands og
Laalands Godseiere, som eie smukke og gamle Ege, heri vilde
følge hans Exempel og derved bevare for Efterkommerne en
Forestilling om de Ege, som endnu pryde Skovene, men som
snart for en stor Del ville forsvinde.
Krogedals Vang. Medens den større Gribskov i det
Hele er fattig paa naturlige Ege, gjælder det ikke om den
nordlige Del af samme, som kalde? Krogedals Vang. Denne
Skov er rig paa Ege, der udmærke sig ved deres Størrelse.
Dette hidrører især fra Jordbunden, dog ogsaa fra Skovens
Behandling; thi paa Grund af sin Beliggenhed*) og naturlige
Skjønhed er den ikke underkastet en regelmæssig Skovdrift,
men behandles, ligesom Jægersborg Dyrehave, tildels som
Lystskov. Her findes flere Kæmpeege. Den ene af disse er
‘) ved Esrom Kloster

9
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kun en Ruin : den døde Stamme med nogle udgaaede Grene
vidner om dens forrige Storhed. Stammen er hul, og Hul
ningen er aaben. Dette i Forening med, at der paa den
nedre Del har dannet sig en ringförmig Svulst, vanskeliggjør
Maalingen af den; tilnærmelsesvis kan dens Omfang i Bryst
høide angives at være 24 Fod; 18 Fod over Jorden forgre
ner den sig, og nogle af de mægtige Grene sidde endnu paa
den hule Stamme. Det er mere end en Menneskealder siden,
at Livet er udslukket af denne Eg; thi Ingen kan mindes at
have seet den grønnes.
Den næste Eg har en stor Topkrone, medens Sidegrenene
have lidt meget af Bøgeopvæxten. I Brysthøide er dens Om
fang 19 Fod og 4 Tommer, den forgrener sig omtrent i 13 Fods
Høide. En 28 Fod lang nedfalden Gren ligger (1861) paa den
ene Side af Træet, til den anden Side ere Grenene ikke saa
lange, alene Topgrenene ere uskadte.
Den tredie Eg er den mest imponerende, i Brysthøide
har den et Omfang af 23 Fod og 4 Tommer, og næsten hele
denne Førlighed bevarer den til en Høide af 24 Fod. De
nedre Grene ere indsvundne til 2—3 tykke Stumper; høiere
oppe udgaae længere Grene, som ere tørre, herefter følge
friske grønne Grene, som danne Topkronen, der rager frem
over de omstaaende slanke Bøge, som have kvalt Egens Side
grene, men endnu ikke have øvet nogen Indflydelse paa Top
pen, som hæver sig til en Høide, der vist ikke er mindre
end 100 Fod.
Jægersborg Dyrehave. Den særegne Behandling, som
nu mer end et Aarhundrede er bleven Jægersborg Dyrehave
tildel, har bevirket, at der her er bevaret flere gamle Ege end
i de fleste andre sællandske Skove, og de kunne her see en
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bedre Fremtid imøde, ikke alene, fordi Skoven behandles som
en Lystskov, men tillige, fordi den store Vildtstand befrier dem
fra at blive plagede og ødelagte af Bøgeopvæxten, som i vor
Tid er de gamle Eges værste Fjende. Det er netop denne
Omstændighed, vi have at takke for Dyrehavens Rigdom paa
Ege, hvilke af samme Grund have et sundere Udseende
end de andre gamle Ege. En Undtagelse herfra gjøre imid
lertid de tvende, der staae nede ved Klampenborg.
Iler
findes Dyrehavens mægtigste Eg, imellem Skovfogedgaarden
(Kroen) og Skovfogedboligen. Den nuværende Skovfoged har
befriet den fra de Overgreb, hvorfor den længe har været
udsat. I Brysthøide har den et Omfang af 23 Fod og 7 Tom
mer. For nogle Aar siden blev Toppen afbrækket, og Træet
er derved blevet meget lavere. Imidlertid har den frie Stil
ling og Fredning bevirket, at Resterne af Kronen ere friske
og grønne. Den nedre Del af Stammen er hul, og Hulningen,
som er lukket med en Dør, benyttes som Kjælder og
gjemmer to Læs Tørv.
Inde i Klampenborgs Plantning ved Duschbadene staaer
der en Eg, som frembyder et mere groteskt end smukt Ud
seende. Hele den nedre Del er omgiven af en Svulst; den
forgrener sig i 18 Fods Høide, men har kun faa friske, grønne
Grene; dens Omfang er i Brysthøide 18 Fod og 2 Tommer.*)
Paa Ørne kulle bakken, som ligger paa Udkanten af Dyre
haven tæt ved Stakittet, ikke langt fra »Bakken«**), staaer en Eg,
som i Brysthøide har et Omfang af 19 Fod og 3 Tommer;

’) Da v. Langen anlagde Klampenborg Plantning, lod han denne Eg
staae paa Grund af dens Størrelse.
”) Det er sandsynligvis denne Eg, som omtales i Oehlenschlægers Sang
om den gamle Eg i Sanct Hansaften-Spil.

9’
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dens Rodgrene staae høit over Jorden. * Stammen, der er
bugtet, gaaer ind i Kronen, som begynder 12—13 Fod over
Jorden; 10 Fod høiere oppe udgaaer den største Gren og derpaa Grene til alle Sider, saa at Kronen har Fylde, og dens
Skjærmflade er i Gjennemsnit 50 Fod. Endnu maa bemær
kes, at ogsaa denne har en Svulst, som findes omtrent i en
Høide af 5 Fod. Paa den samme Plads staaer der en smuk
kortstammet Bøg og en Abild, som har et Omfang af 9 Fod
og 4 Tommer.
Ved Hjortekilden staaer en Eg, som vel ikke holder mere
end 17 Fod og 10 Tommer i Omfang, men som fortjener at
omtales paa Grund af sin Form: 10 Fod over Jorden deler
Stammen sig i tre Grene, hvoraf den ene er 2| Fod tyk; især
til den ene Side er Kronen stærkt udviklet. Som lavstammet
og bredkronet er den en god Repræsentant for danske Ege,
der ere opvoxede i Ufred. 1861 var Træet frugtbart.
Ulvedals-Egen har et Omfang af 23 Fod og 2| Tomme,
og endnu i en Høide af 11 Fod har Stammen bevaret næsten
hele denne Førlighed. Her har den havt tvende Grene, som
ere afbrækkede, men fra hvis Grund da er udgaaet mindre
Grene. En af disse Sidegrene har en Længde af 30 Fod.
12 Fod høiere oppe udgaae tvende andre Hovedgrene, som
danne den øvrige Krone, hvoraf en Del ikke grønnes ved
normale Grene, men ved Biknopper. Den ene Side af Kro
nen trykkes af en mægtig, kortstammet Bøg.

Paa Sletten, som findes nedenfor Eremitagen, optræde de
skjønneste eller ialfald de mest karakteristiske Træer, sorn Dyre
haven opviser. Saaledes staaer der en meget smuk Eg i en Gruppe,
der findes 600 Skridt nordost for Eremitagen, før man kommer
til Malkeveien. Paa den anden Side af denne Vei er der
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et Parti, som hovedsagelig bestaaer af Bøg; men ved Siden
af det træffe vi en af Dyrehavens skjønneste Ege, som har et
Omfang af 19 Fod og 5 Tommer. Den stærkt bugtede
Stamme kan forfølges høit op i den anselige Krone; Træet
har ikke som de fleste andre Ege en i Kronen forsvindende
Stamme. Foruden de nævnte er der endnu flere mægtige
Ege i Dyrehaven, hvoraf dog ingen i Tykkelse kan maale sig
med dem, vi have omtalt; saaledes staaer der en paa Malke
bakken ved Strandmøllen og en anden paa Præstesietten, som
ligger syd for Eremitagen.

I den smukke, frugtbare Skov, der danner den yndige
Løvhvælving paa Skrænterne ved S kj o Idnæs holm, staaer der
i Folehaven en Eg, som er 22 Fod i Omfang; den bærer 2
mægtige Grene og grønnes i Toppen, saalænge den om
givende Bøgeskov tillader det; den nederste Del er hul.
I Frydendals Dyrehave, tæt ved Gaarden, staaer der
en Eg, om hvilken er mig meddelt, at den er 18—19 Fod i
Omfang og i fuldkommen frisk Væxt.
Sorø Skove. Meget vidner om, at Sorø Skove hen
høre til de sællandske Skove, der have været meget rige
paa Kæmpeege.
Dersom Graadigheden efter Egetømmer her
havde været noget mindre, kunde Nutiden have glædet
sig ved mange ærværdige smukke Træer. Nu findes der et
Par gamle Ege i den Del af Sønderskoven, som benæv
nes Braaby Overdrev.
Bøgene, som her ere fremher
skende, ere stygge og have svampede, mosgroede, stærkt
forgrenede Stammer; det er Jordvandet, der har bevirket
dette, men det er ogsaa den samme Omstændighed, som
det skyldes, at Forfædrene her have levnet os nogle Prøver
paa Sorøs gamle Ege, da de paa Grund af Uføret ikke have
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kunnet tage Træerne. Hvorliden Skaansei man har vist imod
Skovens Mindesmærker, derom vidner, at der endnu i 1860
er fældet en Eg, som, efter det, der mig er meddelt af Skov
fogden, havde 29 Fod i Omfang 1 Fod over Jorden og endnu
i 40 Fods Høide 11 Fod og 4 Tommer. Hele Træet var
96 Fod høit.
I Braaby Overdrev har jeg maalt tre Ege.
Den ene er 20 Fod og I Tomme i Omfang; 20 Fod over
Jorden udsender den en 2 Fod tyk Gren, som er udgaaet,
derefter andre udgaaede Grene, over hvilke den friske Top
rager frem. Noget derfra staaer en anden Eg af en ganske
mærkelig Form.
Stammen er hældende; 10 Fod over Jor
den bærer den en Grenstump; høiere oppe deler den paa
skraa stillede Stamme sig i tvende mægtige Grene. Stam
mens Omfang er 18 Fod og 4 Tommer. Tæt derved staaer
en monstrøs Egekolos, som forneden er omgiven af en
uhyre Svulst, hvis Overflade er saa uregelmæssig, at den
vanskelig kan maales, tilnærmelsesvis har den et Omfang af

40 Fod.
Ovenpaa Svulsten i 7 Fods Høide er Omfanget '
27 Fod og I Tomme, i 16 Fods Høide udgaaer der en
Hovedgren, 10 Fod høiere en anden, dog ere begge døde.
Efter Stammens Ydre maatte man antage Træet for at være
dødt; thi Vedet er i en hensmuldrende Tilstand, og kun oppe
i Toppen findes nogle Blade, der imidlertid ikke henhøre til
normale Grene, men til Biknopper, som her oppe have fundet
en Rest af Livssaft. Paa den døde Stamme voxe Brægner
(Polypodium vulgare) og Storkenæb (Geranium robertianurn);
ogsaa en Rose er skudt op, støttende sig til den gamle
Stamme.
I Gunderslevholms Skove staaer der en Eg, som
benævnes Borup Kirke. Det er egentlig kun en Stub, dog med
enkelte friske Grene, med en Hulhed saa stor, at et Par
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Mennesker kunne rummes deri; det seer ud som om Træet
engang er spaltet ned til Jorden, og at det kun er den ene Halv
del, der var bleven staaende. Den er efter Skovriderens Op
givelse 2 Fod over Jorden 31 Fod i Omfang. Den Afdeling af
Skoven, hvori den staaer, kaldes Borupris, derefter har Træet
faaet Navn; formodentlig har den store Hulhed givet den
Tilnavn af Kirke. Paa dens Grene er Korklaget af Barken
meget stærkt udviklet.
Om end Vallø- og Bregentved Skove ere rige paa Ege,
findes lier dog ingen af usædvanlig Størrelse, hvorimod vi
træffe to ved Jomfruens Egede, som ligger tæt Syd for BreK
gentved. Ved Udkanten af Hundemose-Skoven staaer saaledes
en Eg, som i Brysthøide maaler 18 Fod og 6 Tommer;
16 Fod over Jorden udgaaer den første Gren, men denne er
ligesom de følgende Grene tør, og alene Toppen er frisk og
grøn. D^n nedre Del af Stammen er hul og har skudt en
Gren, hvilket er ganske mærkeligt.
Nærmere Herregaarden
staaer der en anden Eg paa Havegjerdet ved Faxeveien, hvor
over den breder sin mægtige Krone, der begynder 12 Fod
overjorden og har en Skærmflade, som er 50 Fod i Gjennemsnit. Den frie Stand har bevirket, at denne Eg har bevaret
et Udseende, som vidner om ‘ Sundhed og Styrke; alene i
Toppen findes enkelte tørre Grene. Dens Omfang er 18 Fod
og 2 Tommer.

Vemmetofte Skove ere maaske endnu frugtbarere end
Bregentved Skove, og jeg troer, at ingen anden af Sællands

Skovegne er saa rig paa gode Ege. Af Kæmpeege har her
været mange, kun faa ere levnede til vor Tid, og de have
befundet sig vel lige til de nyeste Tider, da Skovens Fred-
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ning og den deraf følgende Bøgeopvæxt blev deres For
dærvelse. I Strandskoven staae to store Ege. Den ene
Stamme har i Omfang 17 Fod og 4 Tommer og deler sig i
12 Fods Høide i to Grene, som forgrene sig gjentagne Gange
og danne en stor aflang Krone, der er aldeles frisk og grøn
nes i hele sin Længde. Den anden store Eg, der staaer i
Strandskoven, har et Omfang af 18 Fod og 5 Tommer. Kro
nen begynder 14 Fod over Jorden; Træet er omtrent 90 Fod
høit; destoværre er Livet udslukket af denne skjønne Eg.
I den Del af Vesterskoven, som benævnes Vestervraa,
staaer der en Eg, hvis Stamme i Brysthøide er 16 Fod og 6
Tommer i Omfang og endnu bærer mægtige Grene, som dog
ikke kunne siges at danne nogen egentlig Krone, da de ere
tørre og bladløse. I Kaieshave, som ogsaa er en Del af
Vesterskoven, staaer en anden stor Eg, hvis Stamme i Bryst
høide er 19 Fod i Omfang. Kronen begynder 10 Fod over
Jorden, den nederste Gren er afbrækket, den derefter føl
gende Gren har den imponerende Længde af 40 Fod. Bøgeopvæxten har berøvet Træet sine fleste Sidegrene, og de, som
ere tilbage, savne Blade, saa at det er alene i Toppen af
Træet, at der findes nogle Grene, som endnu have holdt sig
frie for de unge Bøges Angreb.
Skovene ved Vordingborg vare i forrige Aarhundrede
overordentlig rige paa Ege, som dels fandtes i Bøgeskoven,
dels i rene Egeskove. Hastrup, som 1806 kjøbte Rosenfeldt,
har efterladt sig et sørgeligt Minde ved de store Skov
rydninger, han foretog. Endnu i Aaret 1832 maalte afdøde
Skovrider Bang to smukke Ege i Knudskov, hvoraf den ene
2 Fod over Jorden havde et Omfang af 30 Fod og 4 Tom
mer og den anden, maalt i samme Høide, var 28 Fod i

Omfang. Vedet blev for hver af dem taxeret til 30 Favne.
Nu ere de begge forsvundne.

Laaland.
Ligesom Laaland er rigere paa Egeskov end nogen anden
Del af Danmark, saaledes finde vi ogsaa her forholdsmæssig
mange gamle Ege. Christianssæde kan opvise fem gamle
Ege, af hvilke de tre findes tæt udenfor Lystskoven.*) Baggesens Eg har i Brysthoide 19| Fod i Omfang. I en Høide af
8 Eod over Jorden er der dannet et Værelse med Bord og
Bænk, hvor Baggesen skrev sit Digt »Landforvandlingen«.
Træet er nu aldeles gaaet ud. Ganske tæt derved staaer en
anden Eg, som i Brysthøide har samme Omfang, men den er
endnu livsfrisk. Noget derfra i samme Skov staaer Ride
hesten, saaledes kaldet, fordi den nederste Gren inde ved
Stammen er formet som en Saddel; dens Omfang er i Bryst
høide 18^ Fod.
I den Del af Christianssædes Skov, der
kaldes Indtægten, staae ved Siden af hinanden Skovens mæg
tigste Bøg og en Eg, som har et Omfang af 22 Fod.
Den kaldes Adam, ligesom Bøgen kaldes Eva.
Alle
rede i en Høide af 8 Fod over Jorden udsender den sin
første Gren, og derefter følge flere mægtige Grene. Kronen
er aldeles frisk og har en stor Skjænnflade. Christianssædes
største Eg staaer i den Del af Skoven, som kaldes Taarnbyskov, den er 32 Fod i Omfang.
Stammen er temmelig
lige, og i en Høide af 25 Fod er dens Omfang endnu
mere end 25 Fod; uagtet Stammen maaske allerede for
mere end hundrede Aar siden har været hul, havde den
dog foruden nogle store Sidegrene en frisk og frodig Krone,
’) I en Skov, som kaldes Koroden.
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som i Agernaarene var meget frugtbar, indtil den for
10 Aar siden er begyndt at hentørre; nu er der kun lidet
deraf tilbage.
Guldborgland Storskov kan opvise flere gamlé Ege.
1 Færg em arken staaer saaledes Jo in fru egen , som har et
Omfang af 29 Fod og 6i Tomme. Stammen er 40 Fod høi,
men hul i hele sin Længde. Toppen er afknækket, men fem
til sex Grene danne den tiloversblevne Del af Kronen, hvis
Skjærmflade er 60 Fod i Gjennemsnit. Denne Eg er af Skov
rideren taxerel til 18 Favne. 1 Kill er up Skov staaer en
Eg, som fem Fod over Jorden har et Omfang af 26 Fod.
Allerede i 10 Fods Høide deler den sig i mange mægtige
Grene. Kronens Skjærmflade er 100 Fod i Gjennemsnit. Den
er taxeret til 40 Favne, er tør i Toppen, men forresten frisk.
Egen i Ko hav en frembyder et forunderligt Syn baade med
Hensyn til Form, Stilling og hele Beskaffenhed; den er nem
lig meget lavstammet og staaer i en saa heldende Stilling,
at den næsten ligger; dens kun 4 Fod høie Stamme er

opløst i tre Stykker og er derfor aldeles hul; det ene
Stykke maaler paa Barksiden 15 Fod og det Hele 33 Fod og
5 Tommer. Stammen deler sig 4 Fod over Jorden i tre
Grene, hvoraf den ene er hul. Inde i den rummelige hule
Stamme finde Faarene Beskyttelse mod Storm og Hegn. Den
staaer ikke i Skoven, men ude paa Marken paa en Skrænt
ved Kanten af Engen.
Disse ere de mærkeligste Ege, som Guldborgland kan
opvise; desforuden findes der endnu nogle, som vel fortjene
Omtale, saaledes staaer der ved Soesmark en smuk gammel
kraftig løvrig Eg, hvis Stamme er 17 Fod og 4 Tommer i
Omfang og kan forfølges op igjennem den aflange, mægtige
Krone, som begynder 12 Fod over Jorden. En anden smuk
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Eg staaer i den nordlige Del af Storskoven ved Killerupveien,
før man naaer Skovriderboligen. Stammens Omfang er 16 Fod
og 7 Tommer. Kronen, hvis Skyggeflade i Gjennemsnit er
80 Fod, begynder 14 Fod overjorden, men de uederste Grene
ere undertrykkede af Bøgcopvæxten.
Alle disse Ege kunne
siges at staae i Storskoven, endogsaa den, der findes i Ko
haven, som oprindelig har været en Del af Storskoven, hvor
fra den nu er adskilt.
Det er et stort Held, at netop Guldborgland er saa rig
paa gamle Ege; thi Besidderen har stor Kjærlighed til disse
ærværdige Mindesmærker om Danmarks gamle Egeskov, hvor
for han freder og beskytter dem mod Overlast og gjør hvad
han formaaer for at bevare dem til Eftertiden.
I Hardenberg Haveskov ligger en Eg, som for 20 Aar
siden er kuldkastet; den er 20 Fod i Omfang. Sammesteds
staaer en, der er 19 Fod i Omfang, den er livsfrisk og ud
mærker sig ved sin smukke Form. I Knuthenborgs, Kjerstrups,
Bremervolds Egeskove findes ingen gamle Ege. I Pederstrups
Bøgeskov findes en Eg, som er 21 Fod i Omfang.
Uagtet Freilevskov er en Bondeskov, er her dog bevaret
en Eg, hvis Omfang i Brysthøide er 19| Fod. Den er hul;
en stor dørformig Aabning fører ind til Hulningen.
Disse Ege ere, saavidt jeg har kunnet erfare, de
største paa Laaland; men foruden dem kan man der træffe
ikke faa, som have et Omfang af 10 til 17 Fod. Saaledes
staaer der i Bramslykke Dyrehave, der hører til Grev
skabet Christiansholm, en Eg, som i Brysthøide har et Om

fang af 15| Fod. Stammen er 40 Fod under Kronen, som
udbreder sig regelmæssig.
Den er taxeret til 16 Favne.
I Fuglesang Storskov ere mange gamle Ege bevarede,
som staae tæl omsluttede af unge Bøge. Den største Eg,
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som jeg maalte, havde et Omfang af 17 Fod. henne Eg
staaer paa Randen af en Mose, og dens Krone breder sig
især ud imod denne. Til den anden Side udgaaer kun fem
Fod over Jorden en mægtig Gren.

Falster er ikke som Laaland Egens Land; Jordbunden og
Beliggenheden bevirke, at Bøgen har kunnet udbrede sig saaledes, at de fleste Egeskove ere bievne Bøgeskove, som i
mange Egne ere fattige paa indsprængte Ege; dog findes der
navnlig i den østlige De] enkelte Skove, hvor Jordbunden er
af samme Natur som paa Laaland, saaledes i Storeris Skov,
der ligger op til Korselitze Herregaard.
I den staaer der en
Eg, hvis Stamme er 23 Fod og 4 Tommer i Omfang og for
grener sig 14 Fod overjorden. Oppe i den store Krone groer
der en Aim, forresten har Træet et sundt Udseende.

Fyen.
Egen ved Gyldensten, hvis Omfang Hofman-Bang an
giver at være 24 Fod, er fældet 1843.
I Ravn hol dl Skove staae to Kæmpeege , af hvilke den
større, hvis Stamme kun er 10 Fod høi, har 6 Fod over Jor
den 26 og ved lioden 39 Fod i Omfang. Den mindre har i
Brysthøide et Omfang af 19 Fod.
Egen i Morud Skov er nu kun en Ruin, idet næsten hele
Toppen er borte og kun en Gren holder Liv i den tyve Fod
høie hule Stamme, hvis Omfang angives at være 30 Fod.
Jylland.

Gyllingnæs Skove*), hvis Jordbund i høi Grad passer
til Egen, har maaske overgaaet alle andre jydske Skove i
’) Eieren af Gyllingnæs har godhedsfuld meddelt mig Oplysninger om

■■■■■SSSa
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i sin Rigdom paa gamle Ege, men de forrige Eiere have ikke
skaanet disse Vidnesbyrd om, at ogsaa Jylland kunde frem
bringe store Ege, hvorfor den nuværende Eier kun har fore
fundet Resterne'deraf, hvilke imidlertid ikke ere uden Inter
esse. Her staaer saatedes en Egestub, som paa det bredeste
er 134 Fod i Tvermaal, og hvis Omfang har været imellem
36 og 40 Fod. Træet, som blev fældet i Aarene 1830 til
1840, delte sig i 20 Fods Høide i to Grene, hvoraf den ene
i den tidligere Tid var affalden; Stammen og den anden Gren
indeholdt 22 Favne Brænde og 16 l?od almindeligt Bygnings
tømmer.
En anden Egestub er 2 Kod over Jorden og har der
et Omfang af 30 Fod, men denne fremviser en anden
Mærkelighed, som næsten er uden Exempel. Fra Saugkanten
har den gjort 13 tii 14 Skud, hvoraf de mindste have været
10 til 12 Fod høie. Trykkede af den omgivende Opvæxt ere
de kvalte paa to nær. Den Evne, som Træerne have til at
gjøre nye Skud fra den afkappede Stub, svækkes som bekjendt med Alderen. Uagtet Egen vel i fortrinlig Grad besidder
denne Evne, har man dog aldrig troet, at den kunde bevares
i en /Uder af over 300 Aar. Alle gamle Ege ere dog endnu
ikke forsvundne fra Gyllingnæs Skov. En mægtig Eg staaer
paa en saa sumpig Jordbund, at Havesygen ikke har kunnet
naae den; den er 25 Fod i Omkreds, den nederste Gren,
som er affalden, er 20 Fod, derefter følge kraftige Grene,
som vegetere, men Toppen er udgaaet. Barken er knudret;
Træet, som er hult, men forresten livsfrisk, afgiver Bolig for
Ræve.
Inde i den hule Stamme slynger sig en vild Kose,

Gyllingnæs Ege, som jeg ikke selv har besøgt, ligesom de fleste andre
Kæmpeege.
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som blomstrer i 40 Fods Høide. Ved Grunden er Rosen
stammen nogle Tommer i Tvermaal, men høiere oppe meget

tykkere.
Niels EbbesensEg (Fig. 7) er 18 Fod i Omfang. KroFig. 7.

nens Omfang er omtrent 170 Fod.

Træets Høide angives til

70 Fod.
*)
*) Dette Træ, som hos .lyderne er i saa stor Anseelse for sin Stør
relse, har i Sammenligning med de sællandske Ege et ringe Om
fang.
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Det er næsten hundrede Aar siden, al Far ris Kongen
og Farris Dronningen bleve fældede. Disse Træer havde
Navn efter Farris-Skoven, som i Fortiden dannede Slesvigs
Grændse mellem Skodborg Aa og Koldingfjord. Da Jæger
mester Krogh 1773 fik Bestyrelsen af de nord-slesvigske
Statsskove, forefandt han Stubbene paa ryddet lyngbegroet
Skovgrund, som hørte til Ødisbranderup tæt ved Østerbygaards Mark. Desværre bar han ikke meddelt Omfanget
af disse Træer, som trods deres store Berømmelse ikke bleve
skaanede af de vandalske Skovødelæggere, der blot ryddede
Skoven og forvandlede den derved til en Hede uden engang

at dyrke Grunden.
Til de anselige Ege i Slesvig uden at være Rang - Ege
henhøre Brudeegen ved Byen Slesvig paa Veien fra Dyrehaven

til Pohlsskov; den har i Brysthøide et Omfang af 15 Fod.
Lynild har engang borttaget den ene Side af Kronen, som
senere kun ufuldstændig er udvoxet. *)
Alses største Eg staaer i Sønderskoven umiddelbart ved

Skovridergaarden. Den udmærker sig ved sin store Krone og
korte Stamme. Denne, som knap er 12 Fod høi, har fire
Fod over Jorden et Omfang af c. 15 Fod.
Kronen er
aldeles livsfrisk og ikke angreben af nogen Affældighed;
Skjærmfladen er 80 Fod i Gjennemsnit.
Som det fremgaaer af Ovenstaaende ere Kæmpeegene ulige

fordelte i Danmark; afde41 ,som ere18Fod eller derover i Omfang,

’) Der er Egne 1 Holsten, hvor der findes en større Samling af gamle
Ege end maaske i nogen anden Skov i Europa. Saaledes paa Godset
Salzau, hvor der 1820 fandtes 15 gamle Ege, af hvilke de to havde
et Omfang af 19 Fod, medens de 13 andre havde et større Omfang.
Den største er Doversdorferegen, som har mere end 36 lod i
Omfang, men om det er i Brysthøide eller ved Roden angives ikke.
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findes 34 i Sælland og paaSmaaøerne og kun 7 i Fyen og paaHalv
øen. Tildels kan man forklare denne Forskjellighed deraf, at i
Sælland og paa Laaland staaer en større Del af Skovene paa den
bindende, fugtige Ler, som især egner sig til at frembringe saadanne Individer, end paa Halvøen. En stor Del af de jydske
Egeskove staaer paa Kullestenssand, som naturligvis ikke er
istand til at nære saadanne Træer. Imidlertid er der ogsaa
mange jydske Skove, der staae paa den frugtbare Ler; det
er ikke alene Tilfældet med Gyllingnæs, men ogsaa i Bjerge
Herred; og da man heller ikke kan nægte, at den sandblan
dede Ler har Kraft til at frembringe store Ege, maae vi op
søge andre medvirkende Aarsager end Jordbunden. Den vig
tigste af disse er, at den Forandring i Skovenes Sammen
sætning, som er foregaaet med de danske Skove, idet
den store Beholdning af Ege, der før stod i Skovene, i
Aarhundreder har været i Aftagende og givet. Plads for
Bøgen, maaske er begyndt tidligere i Jylland, men i et
hvert Tilfælde der er skreden langt længere frem end paa
Øerne, tildels fordi de tørre Jorder næsten aldrig lagde
Hindringer iveien for Bøgens Ldbredning, hvilket havde til
Følge, at saavel de store som de smaa Ege forsvandt og af
løstes af den rene Bøgeskov. Det trnaa heller ikke oversees,

Ogsaa her staae de gamle Ege især paa den fugtige Jordbund; thi
af de 15 staae ikke mindre end otte i Elleskoven Warderbrok, hvilke
alle ere kortskaftede og bred kronede.
Den Skov, der indeholder de allerfleste gamle Ege, er Guttauer
Gehege i Cismar Amt: her lindes ikke mindre end 24 Ege, som alle
have et Omfang af 17 Fod og derover. De Største have et Omfang
af 27| Fod, 24] Fod, 23 Fod, 22 Kod, to have et Omfang af 21’ Fod,
tre et Omfang af 20 Fod
De Øvrige ere mellem 17 og 20 Fod.
Efter Niemanns Forststatistik og Waldberichte.
10
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at Udførslen af Egetømmer i de forrige Aarhundreder har
været meget større fra Jylland end fra Øerne, og da er det
ogsaa gaaet ud over de store Ege, som her vare mere til
gængelige paa Grund af Jordbundens Beskaffenhed.
Vi have sect, at Sælland forholdsvis er lige saa rig paa
store Ege som England. En Sammenligning mellem de sæl
landske og engelske Kæmpeege i Henseende til Omfang viser,
at de engelske falde noget større i det Punkt, at der ikke er
faa, hvis Omfang er over 30 Fod; af saadanne have vi
kun fire, men ellers er Forskjellen ikke stor. Mange af de
engelske Ege ere maalte ved Jorden, hvilket giver en aldeles
urigtig Forestilling om det virkelige Omfang; naar denne
Maaling anvendes paa Storkeegen, faaer den el Omfang af
54 Fod. .Men enkelte overgaae vore Ege, saaledes Hunthingsfields - Egen, som i 5 Fods Høide maaler 42 Fod; den liar
altsaa lidt større Omfang end den største af Jægersprisegene.
Fairlops-Egen, som ogsaa er maalt i tilbørlig Høide, har dog

ikke større Omfang end Storkeegen.

Det er ganske naturligt, at næsten Alle, som see disse
Kæmpeege, anstille Betragtninger over deres Alder og sætte
stor Pris paa at erfare, hvor gamle de vel kunne være. For
den almindelige Betragtning synes det heller ikke saa van
skeligt ved Sammenligning at erfare, hvor lang Tid en Eg
behøver for at opnaae en vis Størrelse; thi da der hvert Aar
dannes et nyt Vedlag, som kaldes en Aarring, hvilken lægger
sig uden om den, der har dannet sig det foregaaende Aar.
og da Aarringene med større eller mindre Lethed kunne ad
skilles, synes del, efter en Bække af sammenlignende Maa-
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linger, ikke at. være vanskeligt at bestemme, hvormeget Stam
men af en bestemt Træart voxer i Tykkelse, eller af Træets
Omfang at slutte sig til dets Alder; men om alle Træarter
gjækler, at selv hos de Stammer, der befinde sig i samme
Alder, er Tilvæxtens Tykkelse meget forskjellig, hvilket be
virke« af mange forskjellige Forhold. Et Exempel vil oplyse
dette. Tæt ved Klampenborg ligger der en stor OOaarig
Plantning, anlagt af v. Langen. De Egestammer, som her staae
inde i den tætte Bevoxning, ere. 9—10 Tommer tykke, hvor
imod de, der staae frit, ofte ere over 20 Tommer tykke.
Det er især Træernes indbyrdes Afstand, som øver den største
Indflydelse paa Tilvæxten. Dette gjælder om alle vore Træ
arter, men det fremtræder maaske tydeligst lios Egen, at den
tiltager i Omfang, naar den kommer i en friere Stand. Af
Stammens Omfang er det derfor umuligt at. bestemme
Egenes Alder, derimod kan man tilnærmelsesvis angive den
mindst mulige Alder. For at erfare Egestammernes Tilvæxt,
maa man derfor holde sig til de fritstaaende Ege. Tid
ligere*) har jeg gjort opm.Trksom paa, hvorledes den frie Siand
bevirker et større Lysfang og en rigere Besætning af Blade paa
en bredere Krone, hvilket atter fremkalder en kraftigere Er
næring og en større Tilvæxt, hvorimod de tætstaaende Ege af
Mangel paa en rigelig Bladbesætning have en sparsom Er
næring og en ringe Tilvæxt.
Eftersom de fritstaaende Ege altsaa skulle tages til Norm for
en god, naturlig Tilvæxt, bliver det at bestemme, hvorledes denne
Benævnelse opfattes, hvor tæt Træerne maae kunne staae
ved hverandre, uden at ophøre at være fritstaaende, og

hvad der kan kaldes en god Tilvæxt. Dette er ikke alene af
•) S. 82.
10*
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videnskabelig Interesse, hvor det gjælder om at kjende bestemte
Eges Alder, men det er især i praktisk Henseende af stor
Vigtighed, hvor det kommer an paa at bestemme, hvorledes
man i den kortest mulige Tid kan opelske brugeligt Egeved;
thi de tætstaaende Ege mangle ved den ringe Tilvæxt, som
de have, ikke alene Førlighed, men naar de blive gamle, er
deres Ved oftest fordærvet. Del er den afdøde Oppermanns
store Fortjeneste ved fortsatte Forsøg at have udfundet Stør
relsen af det Rum, som Træet maa indtage, for at
det kan have en god Tilvæxt, hvilken han ansætter gjennemsnitlig til en Femtedel Tomme aarlig, eller med
andre Ord, Træet skulde i fem Aar voxe en Tomme i
Tværrnaal. Ligesom Træerne blive’ældre og større, forøges
naturligvis Afstanden imellem dem. Dette kan tilnærmelses
vis angives saaledes :

af 50aarige Ege staaer der 200 Træer paa 1 Tønde Land.

- öOaarige
- 70aarige

—
—

—
—

100
70

—
—

—
—

—
—

Og saaledes fremdeles, saa at der ved den endelige Af
drivning, som indtræffer, naar Træerne ere 140 Aar gamle, kun
findes 40 Træer paa en Tønde Land. Hvor selvstændig
og enestaaende Oppermann var i denne Henseende,
kan bedst skjønnes ved at see hen til det ringe Rum, som
Tydsklands berømteste Forstmænd dengang indrømmede Egene.
Uartig sen. sætter paa 1 Td. Land 861 Stammer, som ere c. 85 Aar.
Cotta
—
1
— 1425 —
— c.70 —
Pfeil (1821) —
1
— H56 —
—
c.70 —

Imidlertid maa man ikke glemme, at allerede Reventlow
havde foretaget den store Reduktion, at lian kun vilde have
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140 Stammer af 72aarige Træer paa 1 Tønde Land. Opper
mann gik videre, idet han kun sætter halvt saa mange Træer
paa det samme Hum.
I denne frie Stilling have Træerne en Middeltilvæxt af
en Femtedel Tomme aarlig; det større Antal kommer nogen
lunde nær hertil, men ligesom nogle Træer ikke naae dette
Maal, saaledes er der andre, som langt overskride det.
Erfaringen har vist, at dette Maal er meget anvendeligt
i Praxis for at bedømme, om Egene ere voxede godt, og naar
man kjender Egeplantningens Alder, har man deri et sikkert
Middel til al bedømme, om Tilvæxten er tilfredsstillende eller
ikke. Naar 90aarige Ege ere 20 Tommer tykke, kunne de
siges at have en god Tilvæxt. Naar derimod 70aarige Ege
ere 8—10 Tommer tykke, noget, som er meget almindeligt i
Egeplantningerne, da har Tilvæxten været ringe; og naarsaadanne Ege overskjæres, vil man finde, at de fleste Aarringe, ikke
som paa velvoxne Ege, ere brede og tydelige, men smaa og
sammentrængte. Ved de Resultater, som Oppermann skallede
tilveie, er der frembragt et bestemt Udgangspunkt, thi Er
faringen har vist, at dette Maal for Egens Tilvæxt er meget
anvendeligt i Praxis for at bedømme, om Egestanimerne have
havt en god Tilvæxt eller ikke, og at man trygt kan forlade
sig derpaa, naar man vil bedømme Træernes Tilvæxt i de
Egeplantninger, hvorpaa Statskovene ere saa rige. Naar man
kun kjender Alderen, er den øvrige Beregning meget let.
Men selv de Oppermannske Ege ere opelskede ved Konst,
og der er derfor den største Sandsynlighed for, at de Ege,
som ere opvoxede under Naturens Høgt og Pleie, ofte ville
vise en større Tilvæxt. Jeg har derfor samlet Maalinger over
Eges Væxt fra forskjellige Egne, som alle udmærke sig
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ved Egenes Godhed, og de Exempler, der anføres i det
Følgende, ere saaiedes kun Hepræsenlanter for mange.
Alder.

Tværmaal.

Aarlig Tilvæxt.

!. Tomme.

130 Aar.

24 Tommer

—

130 -

42

-

J

—

135 —

36

-

4

1

___
__
__

Vosnæsgaard. .

—

140 -

30

-

1
5

—

140 -

30

-

31

-

1
5

1
5

—

145 —

30

—

150 -

30

-

—

170 —

42

-

20

Bregentved. . .
—

90 90 —

27

__
'

i
"4

-

1
4

1
5

___

-

I __ 1
1
4

__

—

140 -

26

-

£

—

—

150 -

32

-

—

150 -

32

—

5
1

_

5

Af disse Maalinger fremgaaer, al de naturlige Ege, som
groe under gunstige Forhold opvise en større Tilvæxt end de
dyrkede; thi medens den aarlige Middelvæxt for de Trolleborgske Ege var 1 Tomme, viser den her Tilbøielighed til at
blive noget større; men Forskjellen er dog ikke betyde
ligere, end man kunde vente af Ege, der slaae paa en sær
deles god Jordbund. Egene ved Vosnæsgaard og sandsynlig
vis ogsaa ved Bregentved have staaet i den unge Bøgeskov,
som i længere eller i kortere Tid har hæmmet deres Væxt.
Vi finde derfor, at de laalandske Ege, som hele deres Liv
have staaet i den rene Egeskov, begunstigede af en fri
Stand og ernærede af den frugtbareste Jordbund, have

voxet Frodigere.

151

Laalandske Ege.

A lder.

K nuthenborg

T verm aal.

180 A ar.

3|

Fod.

190 -

5|

—

190 -

—

130 -

—

142 -

A arlig

Tilvæ xt.

| Tom .
1
♦

__

1-1__
3 4

T verm aal

for

1-100 A ar
3 Fod.

4

-

A arlig Tilvæ xt.

-J Tom .
1
T
1
K

3Å -

3

2A -

I

—

H -

-

•)169 -

—

1

174 -

—

1

t
1

__

1

—

1
I

__

—

1 _ 1
T 5

__

180 —

—

1
S

190 -

—

180 180 -

4
31

3|

*)200 -

-

Si H

-

__

1

__

1
7
1
5

__

1
7

l
TF
1

_
_

1

___
—

__

1
4

i

Sandhed

__

2| -

i
2

1

__

-

1
T

4

—

5A

—

3

som

disse Ege

l"K “ '

__

__

215 -

__

1

1
T

200 -

1
(5

11
4 3

—

4

i
4

1 _ 1
3 4

I

4

i

vise, er

T
1
T5
1
7

1

_

1
1
K
1
8

~
_

4

_

9

__

for-

bausende; thi den overgaaer, hvad m an hidtil hos os havde
anseet for den største periferiske Tilvæ xt.

N aar en 150aarig Eg

er 24 Fod i G jennem snit, ansees den for al have voxet godt,

og lier finde vi,

at Ege fra K nuthenborg og G uldborgland i

denne A lder have en Tykkelse af 5 Fod, og i det hundrede
A ar, da 20 T om m ers Tykkelse ansees for tilfredsstillende, af

4 Fod.

D en aarlige Tilvæ xt lader sig ikke nøie m ed > T om m e;

m en stiger i A lderen fra 10 — 70 A ar til | Tom m e.

lertid m aa bem æ rkes,

at den

__

_

1
Ö

“

1^1__

_

Si -

1

n
1
i

1

1

1

D en Tilvæ xt,

2| 2

5

■JjTom .

Tom .

2

__

G uldborgland

E fter 150
A ar.

100-150
A ar.

1 -1 0 0
A ar.

Im id 

stæ rke V æ xt snart viser sig i

’ ) D a T ællingen af A arringene ikke er skeet ved Stam m ens R odende,
m en i sam m es B rysthøide, m aa A lderen forøges m ed 10 — 15 A ar.

_
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Aftagende; allerede i det hundrede Aar sees dette, men
især i Alderen fra 150—170 Aar.
1 Modsætning til de Ege, hvis gjennemsnitlige aarlige
Tilvæxt er over | Tomme, kan man ogsaa finde dem, hvis
aarlige Tilvæxt kun er | Tomme. Skulle vi nu i Bedømmelsen
af Kæmpeegenes Alder holde os til de Sidste eller til de
Første? Jeg troer, at Maalestokken for Kæmpeegenes Væxt
helst maa tages fra de Første, navnlig de laalandske, og blandt
disse troer jeg, at man især maa holde sig til dem, som have
havt den stærkeste Væxt. Ved saaledes at tage de laalandske
Ege til Norm, erholdes som et negativt Resultat, at de omtalte
Kærnpeege ikke kunne være yngre end et vist Antal Aar, eller
vi erfare den mindste Alder, de kunne have. Den Indven
ding, som herimod kan gjøres, at saadanne Ege ere rene Und
tagelser fra Heglen, kan ganske naturlig besvares dermed, at ogsaa
Kæmpeegene ere (Indtagelser, det er Individer, som have
medfødte Anlæg til at udvikle sig til store Træer, og som
under deres Væxt ere bievne i høieste Grad begunstigede af
de naturlige Forhold, Jordbund og Stilling. Tillige er man
da vis paa ikke at overdrive disse Eges Alder: naar nemlig
laalandske Ege, der ere 4—5 Fod i Tvermaal, ikke ere ældre
end 200 Aar, følger deraf, at der, selv med tlen meget aftagende
Væxt, med Sandsynlighed ikke kan tillægges de 6 Fod tykke
Ege en høiere Alder end 350 Aar; hvad der gaaer over de
6 Fod, maa naturligvis forudsættes at have havt en meget
langsom Væxt. Men destoværre foreligger der ikke noget
Materiale fra danske Skove, hvorefter man kan danne sig
nogen Forestilling om Egene i denne høie Alder, og naar
man anslaaer Tilvæxten til | Tomme, da er denne Tilvæxt
snarere for stor end for lille. Imidlertid vil jeg i Mangel
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af noget hedre anvende dette Maal til Bedømmelse af Kæmpe
egenes Alder.
Af Ovenstaaende følger:
1) At 4 Eods tykke Ege ofte ikke ere ældre end 150 Aar.
2) At tohundredeaarige Ege ofte ikke ere tykkere end 5 Fod.
3) At Ege, som ere 6 Fod tykke, ofte ikke ere ældre end
300—350 Aar.
4) Al vi forresten ikke vide noget Paalideligt om Egestam
mernes Væxt over 300 Aar, men at den efter den Tid
maa anslaaes til
Tomme.
Tvermaal.

Alder.

Storkeegen .........................

11 Fod 4 Tom

850 Aar.

Egen ved Christianssæde . ‘

10 - 4

Jomfruegen.........................
Egen ved Sorø

9 - 5 -

700 650 -

................

8 - 7 -

570 -

Egen ved Ravnholdl....

8 - 0 -

500

Snoegen...............................

8 - 4 -

540 -

Egen ved Klampenborg . .

7 - 6 -

460 -

Egen ved Esrom................

7 — 5 —
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-

Anm. Hvad der ovenfor er sagt om Jægerspris-Egene, gjælder om
alle de danske Kæmpeege; kim kjendte af de Nærboende har den danske
Literatur ignoreret dem.
Men mest paafaldende bliver det, at
Dyrehavens Ege — saa nær ved Hovedstaden — ikke før have til
trukket sig Opmærksomhed. Jeg i det mindste har ikke kunnet finde
Noget derom. Før Christian den Ottende var Niemann den første,
som henledede Opmærksomheden paa Egetræerne.
Han omtaler
Egene i Slesvig, men ikke alle; af Kongerigets Ege nævner han kun
dem paa Christianssæde og Hardenberg.
Uagtet al anvendt Flid
for at opspørge alle vore Kæmpeege, er det rimeligt, at der findes
flere end de ovenfor omtalte. Ved Raarup Molle i Angel staaer en
saadan, hvis Tilværelse jeg nu forst erfarer
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Andet Kapitel.
Egeskoven.
Egens Form.
De fleste naturlige Ege staae nu i Bøgeskoven, da de
rene Egeskove i Tidernes Løb ere stadig formindskede, idet
de dels ere ryddede dels forvandlede til Bøgeskov, saa at
kun en meget ringe Del deraf er tilbage. Mærkeligt er det,
at Egeskoven saavel i Henseende til Træernes Form som til
Skovens hele Karakter er langt mere tilbøielig til at antage
et forskjelligt Præg efter de forskjellige physiske Forhold end
Bøgeskoven. Vi have nemlig lier i Landet fire Former af
Egeskov. Den bedste Egeskov staaer paa en leret, fugtig
Jordbund, og den optræder især i det sydlige Sællænd og paa
Laaland. Korskjeliige herfra ere de jydske Egeskove, som i
Heglen staae paa Rullestenssand. Hvor disse ere bievne mis

handiede af Menneskene og trykkede af Vestenvinden, ere de
iridsviuidne til Egekrat, som saaledes bliver den tredie Form,
hvorunder den naturlige Egeskov fremtræder. Aldeles for
skjellige herfra ere de kunstig opelskede Egeskove, hvor
Træerne liave antaget en saadan Form , at man i heglen ved
første Øiekast kan skjelne de dyrkede Ege fra de naturlige.
De store Egeskove, der engang bedækkede hele Dan
marks Skovland, ere i Tidernes Løb indsvundne til Ilester,
som kunne kaldes ubetydelige i Sammenligning med den
gamle Egeskov, og disse Rester have ikke bevaret Enhed i
Form, men idet de ved Menneskets Indvirkning og ved Bøgens
Indtrængen bleve adskilte fra hverandre, have de ogsaa an
taget et forskjelligt Præg.
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Det er alene i den første Art af Egeskov, at Træet opnaaer sin fuldstændige Udvikling og kan fremtræde i sin fulde
Kraft og Skjønhed, ligesom Egeskoven lier udfolder alle
sine Ejendommeligheder. Disse fremtræde stærkest, naar vi
sammenligne Bøgeskoven med Egeskoven.
I Bøgeskoven
have Træerne en tæt Stand, Kronerne ere smaa i Forhold til
Stammerne, Jordbunden er ikke dækket af nogen Under
skov. I Egeskoven have Træerne en stærk Grenudvikling og
som Følge deraf mægtige Kroner, hvorimod Stammen i en
ikke stor Høide taber sig iblandt Grenene, og Jordbunden
er dækket af Underskov. Den store Forskjel, der saaiedes
finder Sted mellem Ege- og Bøgeskov, betinges af de forskjellige Forhold, hvori disse tvende Træarter ere stillede til
Lyset. Bøgen er, som vi have seet, et skyggetaalende Træ,
medens Egen er et lysbehøvende.
Derfor kunne Høgene
staae tæt sluttede, men Egene skulle staae frit, hvorved en
stærk Grenudvikling bliver mulig, hvilket ikke kan finde Sted
i den tæt sluttede Bøgeskov. Bøgene tage saa meget Lys,
at ingen Underskov kan trives under deres Løvtag. Den aabne
Egekrone lader derimod saa meget Lys trænge igjennem sig
og naae til Jorden, at denne, forudsat al den er frugtbar,
dækkes af frodig Underskov.
Vi gaae nu over til Betragtning først af Egene, dernæst
af Underskoven.
De forskjellige Former af Ege.

Selv om vi kun tage Hensyn lil de gode Egeskove, frem
træde dog ogsaa her forskjellige Former af Ege. Den, der
er valet lil Udgangspunkt, staaer ved Knuthenbörg Ilerregaard;
dens Høide er ca. 50 Fod, dens Alder kan vel anslaaes til
150 Aar, i Brysthøide er den 6 l*'od 10 Tommer, kronens
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Skjærmflade er i Gjen.nemsnit 35 Fod, og den begynder 11
Fod over .Jorden. Stammen lader sig forfølge op i Kronen,
Fig. 8.

Fig. 8. En fritstaaende Eg paa den store Mose i Vester-Roder, tegnet af
N. Grove efter et Daguerreotypi.

hvor den dog lager saa meget af i Tykkelse, at den i Hen
seende til Førlighed ikke fremtræder i nogen stærk iøine♦
faldende Grad fremfor Grenene; thi, som ovenfor er sagt,
lægger Egen i Modsætning til Bøgen det Meste paa sine
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Grene. De ere ikke rettede opad, men mere vandrette og
ofte bueformige, saaledes at Grenens Udgang fra Stammen
og Grenspidserne ere nærmere ved Jorden end den øvrige
Del af Grenen. Alene i den øvre Del af Kronen blive Gre
nene mere oprette og danne spidse Vinkler med Stammen.
Den mægtige Krone indtager mere end de Tolrediedele af
Træets Høide.
Denne fritstaaende Eg, som efter min Mening er en god Typus
for de danske Ege, kan naturligvis undergaae mange større og
mindre Modificationer. De Ege, der komme Knuthenborg-Egen
nærmest, findes ikke saameget i de laalandské som i de sæliandske Skove, som t. Ex. i Viemose. De største Ege, som
her findes, ere ikke tykkere end 24 til 30 Tommer i Tverrnaal og have en Alder fra 100 til 120 Aar. De fleste af
disse ere ikke over 60 Fod høie, Stammen er ofte ikke rank,
men noget buet. Kronens Høide over Jorden bestemmes her
af Underskoven, og da den frodige Hasselunderskov paa denne
gode Jordbund opnaaer en Høide af 10 — 24 Fod, udsender
Stammen sine nederste Grene i en tilsvarende Høide. Disse
have udviklet sig paa Stammens Bekostning, saa at denne
ikke, saaledes som paa de fleste laalandské Ege, i Tykkelse
synderlig udmærker sig frem for Grenene. Kronen, som ind
tager mere end de Tolrediedele af Træets Høide, har en
Skjærmflade, som i Gjennemsnit er 30 — 50 Kod. For at
kunne frembringe en saa stor Krone udfordres en fri Stil
ling. Derfor staaer der af saadanne Ege ikke mange paa en
Tønde Land; thi medens der af hundredeaarige Bøge kan
rummes over 100 paa en Tønde Land, findes der i Ege
skoven af lige saa gamle Ege ikke meget over 30. Denne
lave, bredkronede Form modificeres ofte ved, at Stammen
dartner store Bøininger, eller ved at enkelle Grene udvikle sig i
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en overvejende Grad,
den virkelige Stamme
Almindelighed gjælder
de sællandske, nemlig,

saaledes at det faaer Cdseende af, at
har opløst sig i Grene. Hvad der i
om alle danske Ege, passer især paa
at de ere saa lavstammede, eller, som
Fig. 9.

Fig. 9.

Eg fra Svenstrup ved Roeskilde, tegnet af N. Grove.

det hedder, saa kortskaftede, hvorfor man til Skibsbrug forgjæves søger Stammer*), som have bevaret deres Tykkelse i
’) Den Egeslainine, som kunde anvendes til Kjøl for ct Linieskib, er
endnu ikke frembragt i de danske Skove.
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en større Høide. Derimod er det naturligt, at de danske Ege
ved deres Eorm ere istand til at levere meget Krurntømmer
og mange Bundstokke*) af en fortrinlig Beskaffenhed. De sæl
landske Skove, som især udmærke sig ved lavstammede Ege,
ere Kjederup Tyk og de andre Egeskove paa Grevskabet Bregentved, ligeledes Fællesskoven ved Høistrup, Giesegaards Ege
skove samt Basnæs Egeskove. I sidstnævnte Skov er den største
Eg, Skovrideren har maalt, 64 Fod, men i Reglen kan Høiden ikke sættes større end 40 til 48 Kod; paa flere Ege,
som fældedes der ifjor Vinter, var Afstanden imellem Foden
og Grenafsætningen 14 Fod.
Afstanden imellem Træerne
er 36—40 Fod; selv hvor Træerne ere mere fjernede fra
hverandre, bliver Kronens Udbredelse ikke større, saa at
Skjærmfladcn paa saadanne mere fritstaaende Ege er 30 til
40 Kod. Man gjør her som overalt den Erfaring, at Egens
Krone og Stammens Tilvæxt ofte i saadanne naturlige Ege
skove have naaet deres Grændse og ikke forøges, selv om
Træet faaer en friere Stand.
I de fleste laalandske Skove ere Egene mere høistainmede, og Grenudviklingen har ikke i en saa overveiende Grad fundet Sted paa Stammens Bekostning. Det
er saaledes Tilfældet i Guldborglands Storskov.
Kronen
hos de derværende Ege begynder omtrent 12 Fod*over Jor
den. Igjennem denne fortsætler Stammen sig. vel med en
aftagende, men dog med en betydelig Tykkelse, saa at det er
først i en Høide af 24 Kod, at Stammen taber sig imellem Gre
nene. Disse smukke Ege have en Høide af 90 Fod og rage

’) Bundstokken dannes af en Gren og et Stammestykke, fra hvis øverste
Del Grenen udeaaer: jo mere vandret denne er stillet, desto større
Værdi har Bundstokken.
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40 Fod op over de omgivende Bøge og Avnbøge. I Knuthenborg Skove, saaledes i Hestehaven og i Vester-Roder (Fig. 8)
fremtræder den samme Form. I Hudbjerggaards Skove findes
ogsaa denne Form af Ege, men den er her mere udviklet, og
om jeg tør sige, mere forskjønnet.
Stammen fremtræder
Fig. 10.

Fig. 10. En Eg tra Rudbjerggaards Skove. Høiden er 56 Fod.
mens Omfang 7 Fod. Kronens Afstand fra Jorden 8 Fod.

Stam
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stærkere. Ingen anden Egeform har større (liniere) Kroner,
Grenlagene følge saa hyppigt efter hverandre, som om de»
var en fritstaaende Bøg, og hvad der især er paafaldende, er,
at paa Udkanten, hvor Underskoven ikke bestemmer Grenenes
Udgangspunkt, den høie Krone ikke er mere end 7 til 8 Fod
fjernet fra Jorden. Det er sandsynligvis Jordbunden, som har
givel Træet Kraft til at bevare disse Grene, hvorimod de
ellers ere undertrykte hos Ege af denne Alder og Størrelse,
indtil omtrent 12 Fod overjorden. Alle de anførte Ejendomme
ligheder ere af den Art, at man ikke alene maa sige om disse
Ege, al de frembyde særegne Former, men ogsaa i Skjønhed
kunne maale sig med Egene fra enhver anden dansk Skov
egn. De have ogsaa forhen været berømte for deres God
hed, men ved en vild og skaanselløs Behandling ere mange af
de skjønne Træer bievne saaledes tilredte, al Budbjerggaards
Ege have tabt deres gode Navn. En tidligere Eier fulgte, i
Udvisning af Egetømmer til Bønderne, den Fremgangsmaade,
at han ikke anviste dem hele Træer, men kun store Grene, i
den Formening, at han paa denne Maade tilfredsstillede Bøn
dernes Fornødenhed og sparede Træerne.
Herved bleve
mange af de stolte Ege topstevnede eller grenhuggede , hvil
ken Mishandling berøvede dem deres skjønne Form og var
til stort Tab for Eieren, da Vedet i alle disse Træer øde
lagdes. Egen er nemlig saa følsom for Jern, at Vedet ved
ethvert Indsnit bedærves i større eller mindre Udstrækning,
hvorfor det er misligt at borttage nogen Gren.*)
’) Nogle af de ældste Ege i Rudbjerggaaards Skove frembyde et andet
mærkeligt Træk: de have nemlig i Spidsen nogle tørre Grene. Der
synes at være den samme Svaghed hos de to- til trehundredeaarige
Træer, som i en tidlig Alder indfinder sig hos Bøgen paa den laalandske Ler. Denne Toptørhed, som ikke skal skade Vedets Godhed,

11
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Egene ere ikke den eneste Mærkværdighed, som Rudbjerggaards Skove frembyde.
Træer, som Skovdyrkningen
andetsteds har bortryddet, have her vedligeholdt sig i den frodigste
Væxt. [ler findes Holme afBevreesp og smaa Lindeskove, som
tildels bestaae af topstævnede Træer. Palmepilen bliver her
1| Fod tyk.
De hidtil omtalte Ege ere opvoxede i en aldeles fri Stil
ling, hvilket er det Normale og mest overensstemmende med
Egens Natur.
Der er da flere Fods Afstand imellem Ege
kronerne. Nærme Egene sig til hverandre, dog uden at nogen
Berøring finder Sted imellem Kronerne, paavirkes disse strax
deraf, idet Grenene aftage i Førlighed og indtage en mere
opret Stilling; det er saaledes Tilfældet med de Ege, som
staae ved Teltene i Charlottenlund. Uagtet disse ere opvoxede
i en langt friere Stand end Charloltenlunds øvrige Ege, have
de dog ikke været saalangt fra hverandre, at jo de nedre Grene
ere undertrykte, og de store, som leve, kun indtage en vand
ret Stilling. I det gamle Indelukke findes derimod et Par
Ege, som ere opvoxede paa den frie Plads og derved have
leveret den normale Forgrening.
Kommer Egen virkelig i en altfor sluttet Stilling, undergaaer dens Form store Forandringer; det er saaledes Til
fældet med de talrige Ege, som staae i Bøgeskoven. At
Egen i denne Tilstand ofte bliver aldeles undertrykt, skulle
vi senere see; men i mange Tilfælde undertrykker Bøge
skoven de allerfleste af Egens Sidegrene , hvorved Træet
drives i Veiret og udvikler en Topkrone. I denne Tilstand

erklæres for naturlig, uagtet det vilde Skovbrug, der her har her
sket, lader formode, at ogsaa dette er Resultatet af en eller anden
Mishandling.
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Fig. 11.

Fig. 11. En Eg, som staaer i Charlottenlund i Nærheden af Teltene.
I>e nedre Grene ere undertrykte af Mangel paa Lys, da den staaer i en
ikke ganske fri Tilstand.
11*
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former Egen sig til en vis Grad efter Bøgene, Stammen bliver
Fig. 12.
rank, og Kronen indtager
ikke mere end en Trediedel eller en Fjerdedel af
Træets Høide. Egen har i
denne Stilling skilt sig
ved de vigtigste Ejen
dommeligheder, hvorved
den i sin ydre Form ud
mærker sig fremfor alle
andre Træarter. Forresten
levere disse Ege ofte
udmærket Gavnved, og
Stammen kan give læn
gere Stykker deraf, end
Tilfældet er i de natur
lige Egeskove.
Det er
den samme Form af
Ege, som fremkommer
i de kunstig opelskede
Egeskove, samt i den
rene Egeskov,
hvor
Træerne befinde sig i
en altfor tæt Stand. I
denne Tilstand gaaer
det Egen, ligesom naar
den staaer i Bøgesko
ven: Sidegrenene under
trykkes, Kronen bliver
en Topkrone, Stammen
rankere og høiere end i
Fig. 12. En Eg, som staaer i den nord
vestlige Del af Charlottenlund.
Egeskoven, hvilket sidste
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dog ikke altid opnaaes; men ogsaa under disse Forhold kan
Egen forme sig smukt.
I Slesvigs Egeskove fremtræde ranke Ege med Topkroner,
det er navnlig Tilfældet i Stenholt Skov, der er en Stats
skov, beliggende imellem Slesvig og Flensborg, samt i nogle
smaa Statsskove i Hütten Herred, saaledes SoerogDornbrock.
Ogsaa disse Skoves Ege have Lighed med de Ege, der
staae i Bøgeskoven. Kronen indtager derfor kun en Trediedel
eller en Fjerdedel af Træets Høide; Stammen udmærker sig
ved sin Banklied, og Vedet er godi. Marinen har for nogle
Aar siden erholdt 400 Ege fra Stenholt Skov, der ogsaa
stadig leverer Stammer til Mølleaxler. *)
Egnens Folk,
som interessere sig for Skove, har jeg hørt yttre deres
Forundring over, al Stenholt Skov kunde frembringe saa
gode Ege, da Jordbunden i ringe Dybde er gjennemtrukken af et for l’lanterødderne uigjennemtrængeligt Ahllag.
Dette staaer imidlertid ikke som paa de jydske Heder i For
bindelse med Jordens Ufrugtbarhed, men er snarere frem
kaldt ved det Modsatte; Jorden er nemlig i en vis Dybde
bindende Ler, og naar Vandet har samlet sig uden at kunne
gjennemtrænge Lerlaget og har afsat Jerndelene, forenes der
ved Ler- og Sanddelene til en Skorpe af Jernahl, for hvilken
Egens Pælerod bøier sig og skydes til Siden. Som Følge
heraf forefalde ikke faa Vindfælder med hele Koden oprykket,
hvilket ellers er en Sjeldenhed hos Egen. Man maa antage, at

’) I Morre Skov paa Vemmetofte Gods findes ogsaa ranke Ege; men de
have ikke det skjønne og anselige Udseende som i de slesvigske Skove.
De ere omtrent 70—75 Fod høie, 1—2 Fod tykke, i loppen findes
Hovedgrenene, længere nede kun smaa Grene, hvilket giver dem Lig
hed med de dyrkede Ege.

166
disse Ege ere opvoxede i en tætStand: enkelte fremragende
Træer have ikke, saaledes som ellers finder Sted, under
trykket deres Naboer og udviklet sig paa deres Bekostning;
men alle have de havt en nogenlunde lige god Væxt, hvorved
Grenudviklingen er hæmmet, medens Stammen har opnaaet
stor Rankhed. Ogsaa i England forekomme naturlige Ege af
denne Form. Loudon omtaler saaledes som noget Eiendommeligt for de hvide Hjortes Skov, at her fandtes ranke Ege
med Topkroner. »They were tall and taper, like firs; but
«standing close together, they had very small heads, only
«a little brush, without any large limbs.
Man kan imidlertid ikke nægte, al disse Ege saavelsom
saa mange Ege i Bøgeskoven have en skjøn regelmæssig Form;
dette gjælder derimod ikke om de opløbne og krogede Ege,
som findes i nogle Egeskove, der ere opvoxede under lignende
Forhold.
I Maregede ved Vemmetofte ere Egestarnmerne
slangeformig bugtede og bære en lille Topkrone. Lignende
Ege træffes i en Del af Magleby Skove ved Gjørslev, men især
udmærker C hari o tten I und sig ved sin Rigdom paa krogede
Ege, som befinde sig i en tæt Stand, hvilket ogsaa tildels
har forhindret Lnderskoven fra at udvikle sig; alene ved Teltene
findes nogle EgefFig. 1 1), som have bevaret en regelmæssig Form.
Den tætte Stand, hvori Egene her groe, har bevirket, at de
liave havt en ringe Tilvæxt og frembragt daarligt Ved. 150aarige
Ege, som idetmindste burde være 30 Tommer, ere kun 22 til
26 Tommer tykke. I de første 50 Aar have de havt en taalelig god Væxt af 1 Tomme aarlig; derefter aftager Tilvæxten
saaledes, at den fra 100- 150 Aar kun er r'a Tomme. Disse
Ege have ikke, noget godt Lov paa sig. Marinen har vel for
nogle Aar siden udtaget 369 Stykker, men kun ganske enkelte
have vist sig brugbare, idet de fleste af dem, soin hidtil ere
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fældede, vare »rødmulne«, en Sygdom, som i høieste Grad
skader Egens Ved og gjør det til ubrugeligt Materiale i de
fleste Henseender, hvortil dette Ved ellers anvendes. Nogle
troe, at de tætte Aarringe give det fasteste Ved —- hvilket
undertiden kan være Tilfældet med dyrkede Ege med ringe
Tilvæxl — men de naturlige Ege med tætte Aarringe have i
heglen daarligt Ved. Guldborglands Egeved, hvis Aarringe
ved det 100de Aar ofte ere større end | Tomme, er udmær
ket, hvorimod Charlottenlunds Egeved med Aarringe paa
T'ö Tomme oftest er slet.
Uagtet vi kun have gjennemgaaet en Del af det danske Skov
land , kunde det Anførte dog maaske være tilstrækkeligt til at
antyde, at Egen har større Formrigdom end noget andet dansk
Træ. Grunden til denne Forskjel maa vistnok, som ovenfor
er sagt, især søges i Stillingens Tæthed; saaledes naar vi
sammenligne Kongeskovens lavstammede, bredkronede Ege
med Stenholts ranke lioistammede Ege med Topkroner.
Alligevel kan man ikke nægte, at ogsaa en stedlig Raceeiendommelighed gjør sig gjældende. Det maa være Enhver
paafaldende, at i den samme Skov er der Noget, hvori alle Ege
ligne hinanden. Betragt saaledes Egene i Rudbjerggaards
Vesterskov, Kjederup Tyk, Storskoven paa G uld borg

land, og man vil ikke kunne nægte, at enhver af disseSkoves
Ege have Ejendommeligheder tilfælles. De ere ligesom støbte
i samme Form. Uagtet de kunne have havt nogenlunde lige
stor Plads, kan man dog ikke forudsætte, at Overensstemmel
sen heri har været saa stor, at den har kunnet føre til disse
bestemte Ejendommeligheder, derfor troer jeg, at Nedstam
men fra et fælles Modertræ har øvet nogen Indflydelse paa
Egenes Form.
Alligevel bliver Afstanden hovedsagelig det,
som bestemmer Egens Form, hvilket bedst sees af de dyi-
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kede Ege i mange Statsskove, der ere holdte i en tæt Stand
og derfor ere tynde, ranke, opløbne, med en ringe Krone
uden Hensyn til deres Herkomst.

Underskoven.
Vi gaae nu over til Betragtning af Underskoven, som er
uundværlig for Egen. Da Egen henhører til de mere lys
behøvende Træer, kunne mange Træarter taale dens Skygge
og derfor egne sig til at danne dens Underskov. Mere
eller mindre, hyppig har jeg der truffet Hassel, Hvidtjørn,
Tyst, Naur, El, Avnbøg, Lind og Bøg. I de gode Egeskove
er Hasselen den Træart, der i Reglen danner Underskoven;
ligesom Egen fordrer den en god Jordbund, hvorfor den kan
savnes under de Ege, der staae paa Rullestenssand.
De andre Træarter, som kunne voxe under Egen, ere i
Sammenligning med Hasselen af ringe Betydning i Egeskovens
naturlige Underskov. Thi vel findes der enkelte Egeskove,
hvor Hasselen enten mangler i Underskoven eller ogsaa er meget
stærkt blandet med de andre Træarter; men derfor vedbliver
den ligefuldt at være det vigtigste Underskovstræ og har
som saadant større Udbredning end nogen af de andre Træ
arter, hvortil kommer, at der er Kjendsgjerninger, som tale
for, at naar vi nu i enkelte Egeskove træffe andre Underskovstræer, da ere de indkomne i samme ved den Behandling, især
af Husdyr, hvorfor Hasselen er bukket under og har givet
Plads for Avnbøgen eller en anden Træart. I det Følgende
omtales først de andre Underskovstræer, og Hasselen opsættes
til Slutningen af dette Afsnit, hvor Underskovens Betydning
for Egeskoven afhandles.
9

Hvidtjørn.

Hvid tjørn er næst Hasselen det Træ, der oftest ind
finder sig paa den gode Jordbund som Egens Underskov. I
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Langehæk Skov findes saaledes en Del Hvidtjørn, hyppigere
er den i Viemose, hvor den kun vanskelig udryddes, for at
Fig. 13.

Fig. 13. Ege i Hasselunderskov; staae i Enghaven ved Svenstrup, hvor
Underskoven til visse Tider afdrives af æsthetiske Hensyn.

skaffe Hasselen Plads. Indblandet i Hasselunderskoven op
træder 11 vidtjørn i Bregentved Egeskove, saaledes i Kjederup
Tyk, Egevænge, fokke Skov, Nyskov og Slaagaards Skov.
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I Laalands Skove findes Hvidljørn i Knuthenborg, Guldborgland, Damstrup og Bremersvold Skove, men i Keglen har
Hasselen Overvægten i Laalands Egeskove, saa at der ikke
levnes nogen Plads for Hvidtjørnen. De mærkværdige Hvid
tjørne, som findes i Jægersborg Dyrehave, have oprindelig
voxel under Egene, men ved at være befriede derfra, have de
faaet en stærkere Væxt og kunnet udvikle sig til deres nu
værende Størrelse, saa at enkelte have et Omfang af 4 Fod
og 9 Tommer; de fleste ere forresten mangestammede.
I Gyjlingnæs Skov, som ligger paa en Halvø ved Ind
løbet til Horsensfjord, findes kun enkelte Hasseler, der
ere meget store, hvorimod Underskoven for største Delen
dannes af Hvidtjørn, som voxer her med største Frodighed.
Den udmærker sig ikke alene ved sin Talrighed, men ogsaa
ved sin Størrelse.
Her findes Træer, hvis Stammer ere
to til halvtredie Eod i Tverrnaal og som ere 30 til 40 Fod
høie, altsaa af den Størrelse, at de kunne maale sig med
Hvidtjørnene i Jægersborg Dyrehave. *) i Underskoven fin
des ogsaa mange Skovabilde, og hvor der er Lys, skyder
Seljen op.
TystogNaur.
। Stenholl- og Ham-Skov ved Rendsborg danner Tyst en

væsentlig Bestanddel af Underskoven. Dette Træ er meget nøisornt med Hensyn til Jordbunden, hvorfor det oftest træffes i
de smaa jydske Egeskove, hvor Hasselen ikke vil voxe. Naur
forekommer i Underskoven under Egene i de Egne af Dan') Hvidtjørne al' en tilsvarende Størrelse findes paa den gamle Vold i
Orebygaards Have paa Guldborgland. Et Træ maaler 2 Fod over Jorden
6 Fod i Omfang, derefter forgrener det sig, og den største Gren har
i Brysthøide el Omfang af 4 Fod og 7 Tommer. Skjærmfladen er i
Gjennemsnit 40 Eod. I Knudskov tral' Skovrider Bang en Hvidtjørn, som
ved Jorden havde et Omfang af 6 Fod og lOTommer og hvis tykkeste
Gien var 3 Fod 7 Tommer.
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mark, hvor den hører hjemme.
I Langebæk og Viemose
fandtes forhen mange Naur, men i de senere Aar have de
givet Plads for Hasselen, som Skovdyrkningen begunstiger. I
mange laalandske Skove er Nauren indblandet i Hasselunder
skoven, saaledes i Kjeldskov ved Bremersvold, i Aalholm
Skove, i Egeskoven ved Fredsholm, i Knuthenborg Hestehave,
men den findes ikke i alle Laalands Egeskove, saaledes mang
ler den ved Rudbjerggaard.

Hassel, Hvidtjørn, Tysi og Naur fremtræde i Egeskoven
kun som Underskov, men der er andre Træarter, som i nogle
Egeskove staae som Underskov, da de kunne taale Egens
Skygge, men i andre skyde i Veiret og voxe op ved
Siden af Egene, som de alle beskadige ved deres Skygge,
saa at Skoven nu bliver en Blandingsskov og ikke mere kan
betragtes som en ren Egeskov — saaledes benævner jeg nem
lig Skoven saalænge, som de andre Træarter kun fremtræde
som Underskov.
Dette gjælder navnlig om Lind, Ask,
Aim og Bøg, derimod er jeg i Uvished om, hvorledes jeg
skal opfatte Avnbøgens og Ellens Forhold til Egen; thi
oui end disse Træer oftest staae som Underskov i Egeskoven,
fremtræde de dog i mange Skove som Høiskovslræer.
Maaske er det sidste Forhold ikke det oprindelige, men be
virket ved Egenes Borttagen og Mangel paa Selvsaaning, saa
ledes synes Forholdet navnlig at være for Avnbøgens Ved
kommende.
I ingen Del af Danmark er Avn bøgen saa almindelig som Avnbøg.

paa Laaland. I mange Egeskove staaer den indblandet imel
lem Hasselen og er høiere end den øvrige Underskov, men
i andre Skove, t. Ex. i Kjærslrup Egeskov, ere Avnbøgene voxede
ud til hele deres naturlige Størrelse. Dersom de nu knude
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blive ligesaa høie som Egene, vilde det va^re farligt for dis
ses Tilværelse, da Egene ikke taale deres Skygge; men da
Avnbøgen ikke bliver høiere end 45 til 50 Kod, kan Egen
overvoxe den og saaledes undgaae at trykkes af dens
Skygge, der imidlertid nøder Egen til at holde sin Stamme
ugrenet lige til en Høide af 40 til 50 Fod. Bette Forhold
bevirker, at Skovens Sammensætning viser sig forskjellig, efter
som den betragtes indenfra eller udenfra. Naar man befinder
sig inde i Skoven, seer den ud som en Avnhøgskov med ind
sprængte Ege. Jordbunden har det stygge Udseende, som
er ejendommeligt for Avnbøgskoven. Udenfra bemærker man
derimod ikke Avnbøgene, men hele Skovens Løvtag er dannet
af de kuppelformige Egekroner, saa at Skoven viser sig som
en ren Egeskov. Forresten staae Egene tættere her, end der,
hvor Underskoven dannes af Hassel; thi Avnbøgen formindsker
den store Udbredning af Egekronen, og man kan paa denne
Maade have flere Ege paa en Tønde Land. ft aar Egen bort
tages, vil Avnbøgen i mange Tilfælde bemægtige sig dens
Plads; thi den er oftere frugtbar end Egen, og dens Frugter
føres lettere til Saastedet. Desuden kunne de fremspirende
Ege vanskelig taale Avnbøgens Skygge. I de Skove, som
alene ere undergivne Naturens Bøgt og Pleie, vil Egen imid
lertid ved sin høie Levealder let kunne bevare sin Tilværelse,
fordi der i denne lange Tid allid bliver Leilighed til, at noget
af Opvæxten undslipper Avnbøgens Skygge; hertil kommer,
at naar de store, bredkronede Ege falde til Jorden, bliver
Underskoven derved forstyrret, saa at der her maa blive Plads
til de spirende Agern. 1 Nutiden er det derimod anderledes:
den stærke Forbrug af Egeved vanskeliggjør i høiesle Grad
Træets Gjenkomst, hvorimod Avnbøgen griber om sig, saa at
Skoven bliver mer eller mindre en Avnbøgskov. Det er saa-
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ledes Tilfældet i en ringe Del af Kjærstrups og Bremersvolds
Skove, men i størst Udstrækning er dette skeet i Roden, som
hører til Aalholm.
»Roden« var tilforn en Egeskov, hvor Avnbøge dannede
Underskoven. Egene nøde stor Anseelse som Skibstømmer,
og det hedder, at ingen anden dansk Skov har været saa rig paa
Bundstokke som denne Skov. De allerfleste af disse kost
bare Ege ere imidlertid nu forsvundne fra den 1000 Tdr. Land
store Skov. Thi da de tvende sidste Besiddere af Aalholm
mærkede, at der var stort Begjær efter »Rodens« Ege, lode
de dem nedhugge for Fode, uden at tænke paa at skaffe ny
Opvæxt af Eg. Følgen heraf var, at da Egene bori toges,
besaaede Avnbøgene strax Jordbunden — kun sjelden lykke
des under disse Forhold Selvsaaning for Egene — og indtoge
de gamle Eges Plads, efterhaanden som disse forsvandt.
Snart blev Avnbøg-Bevoxningen saa sluttet, at vi her have
det Særsyn at have en Avnbøg-Skov paa 800 Tdr. Land. For
andringen i Skovarten blev kun til liden Baade for Be
sidderen; thi denne saavelsom andre Uregelmæssigheder,
der havde fundet Sted ved Skovenes Behandling, førte til, at
Besidderens Brødre af Kjærlighed til — Skovene klagede til
legeringen over, »at Lehnets Skove devasteredes«.
Sta
ten lod Sagen undersøge ved en Commission, og da den
blandt Andet ikke vilde godkjende Avnbøge som god Erstat
ning for Ege, fratoges Bestyrelsen over Grevskabets Skove
Besidderen og overdroges til det Petersgaardske Skovdistrikt.
I de danske Skovlove sættes Avnbøgen i Klasse med Esp
og Birk i Modsætning til de ædlere Træer: Eg, Bøg (Gran),
I Fællesskove maatte Bonden ikke tage nogen Eg eller Bøg,
men Avnbøge maatte han bruge eller misbruge efter Forgodt
befindende. Og dog er Avnbøgens Ved ikke af saa ringe
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Værd som Espens eller Birkens; thi dets Brændeværdi er
større end Bøgens, for hvilket Træ Avnbøgen staaer tilbage
især deri, at Tilvæxten aftager i en tidlig Alder.
Vi have saaledes seet, at Avnbøgen ikke, som Hasselen
og Hvidtjørnen, ere nyttige Undersaatter, der gavne Skovens
Fyrster, Egene, idet de give dem Læ, Fugtighed og Næring.
Hvor Avnbøgen voxer under Egen, kan den derimod fortrænge
denne og bemægtige sig Pladsen.
Avnbøgen opfører sig i
Laalands Skove mod Egen saaledes som Høgen i andre Skove.
Alligevel er den, som foran berørt, ikke saa farlig for Egen,
da den i Høidevæxt ikke kan kappes med dette Træ, hvortil
endnu kommer, at den har en langt kortere Levealder end
Bøgen.

Ved en opmærksom Betragtning af Avnbøgens Forekomst
paa Laaland, ledes man til den Tro, at dette Træ først ved
Egens og Hasselens Borttagen er bleven herskende i
liere Skove, hvor det hidtil har indtaget en underordnet Stil
ling. Hasselen synes tidligere overalt i Egeskoven at have

dannet den allerstørste Del af Underskoven, og Avnbøgen
saavelsom Flvidtjørnen og Nauren kun at have været tilstede i
et Mindretal. Men da Herremanden tog Egene, og Bønderne
kappede Hasselen, skjød Avnbøgen frodig frem, overskyggede
og trykkede Hasselen, som imidlertid i mange Skove ikke gik
tilgrunde, men fører et hensygnende Liv, idet den vegeterer
paa Skovbunden og længes efter, at Øxen skal ramme Avn
bøgen og den herved faae Lys og nyt Liv. Man seer saa
ledes paa mange Steder i »Iloden«, at Hasselstubbene under
Avnbøgen udsende smaa, svage, grønne Skud, men i mange
andre Avnbøgbevoxninger er der ikke mere Spor af Under
skov end i den sluttede Bøgeskov.
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Ilvad der meget har bidraget til at begunstige Avnbøgens
Udbredning i Egeskoven, er dennes Benyttelse til Græs
ning, der i nogle Skove er dreven saavidt, at Husdyrene
i Forening med Vildtet ikke alene have kuet Underskoven,
men ogsaa aldeles fortæret den; dette synes saaledes at have
været Tilfældet i Storskoven paa Guldborgland. Ovenfor har
jeg omtalt de stolte Ege, som udmærke denne Skov. Egentlig
Underskov mangler her, navnlig inde ved Egestammerne, der
imod er Rummet imellem Egene tildels optaget af Grupper
af Avnbøge, som undertiden voxe hen under Egens Gren
spidser. Underskoven her har sandsynligvis tidligere været
Hassel; da denne blev fortæret af Dyrene, dækkede Jorden
sig med Græs, som, næret ved den fugtige, frugtbare Jord
bund og Gjødningen, voxede saa frodig, at det i høi Grad
vanskeliggjorde Foryngelsen af de fleste andre Skovtræer, der
have deres værste Fjende i Græsset. Alene Avnbøgen er
istand til at overvinde denne Hindring: den kan nemlig bedre
end noget andet Skovtræ saae sig paa Græsset; derfor udbredte
den sig i Storskoven allerede før Udskiftningen , men da
denne gav Skoven Fred, maatte herved Avnbøgens Udbredning
imellem Egene endnu mere begunstiges. Jeg tvivler ikke paa, at
alle Laalands Egeskove i Fortiden have havt Hasselunderskov,
og at Avnbøgens nuværende store Udbredning i Skoven er
en Følge af den Behandling, der blev denne tildel, idet de
stærke Hugster i Forbindelse med Kvæget frembragte Pletter
i Skoven, hvor alene Avnbøgen kunde trives. For Stor

skovens Vedkommende kan Hasselens tidligere Tilværelse og
Avnbøgens Nyhed næsten historisk bevises. Storskovens Træ
arter omtales nemlig i nogle gamle Dokumenter, vedrørende
en Skovstrid.*| Dengang og lige til Udskiftningen havde Stor*) Historisk Tidsskrift, 2det Bind. 1841- S. 133.
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skoven det Dobbelte af sit nuværende Areal; her græssede
Ilerregaardenes og Bøndernes Husdyr, men man var uenig
om Skjellene i Skoven. Berritzgaards Eiere paastode, at Maibølle og Hørbek Bønder havde hugget og ladet deres Kvæg
græsse i de Dele af Skoven, hvortil de ikke havde noget
Retskrav. Denne Skovstrid blev bilagt i Aaret 1602. Det
ældste existerende Dokument angaaende Sagen er dateret
1541; men det er vitterligt, at der er sluttet Forlig i Sagen
allerede i Erik af Pommerns Tid. Uden at agte de afsagle
Kjondelser vedbleve Bønderne imidlertid at krænke de vedtagne
Grændseskjel ligeindtil det syttende Aarhundredes Begyndelse.
Hvad der interesserer os i denne Sag, er, at Dokumenterne
flere Gange omtale Hasselen, men aldrig Avnbøg. Saaledes
hedder det: Fru Barbara*) fremlagde 1541 et Brev af Erik af
Pommern, som var stadfæstet af lians Efterfølgere, hvorefter
»hun havde fri Skovhugst til evigt Eie til Rørbek Skov**) og
»de andre Skove deromkring liggendes, som er Vixnæs***)
»Skov, Kalløf) Skov — til Ildebrand og Hushygning til Eg,

»Bøg og Hasle.« Andetsteds hedder det: »At hvilken som
»i bemeldte Skov hugger grøn Eg, Iløg eller Hassel, han
»skal bøde o.s.v.«
El.

Ellen. Med Hensyn til Egens Forhold til Jordbunden,
da afviger den fra Bøgen derved, at den taaler meget større
higtighed, og det i den Grad, at. den kan voxe og udvikle
sig til 1 uldkommenhed i Elleskoven.
Kæmpeegene ved
Jægerspris staae saaledes alle i en Elleskov. Egene optræde

’)
’*)
’”)
t)

Historisk Tidsskrift S. 131.
Er nu afdreven.
Er nu en Skov for sig.
En Hoveddel af Storskoven.
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her indblandede i EIJeskoven, og under dem findes ikke
megen Elleunderskov, men maaske har det været anderledes
før*); thi der har været mange Ege i denne Skov, og Ellen,
som her, om end ikke i den Grad som i andre danske Skove,
er bleven lidende, har i sine Velmagtsdage bedre kunnet taale
Egens Skygge.

En virkelig Elleunderskov under Egene findes i Skodsbøi Skov i Sundeved.
Denne, der udmærker sig ved sine
Elles Sundhed/ som er sjelden i Danmark, og ved sine gode
Ege, er knap 100 Tønder Land stor. Egene, hvis Kronør
hæve sig over Ellene, staae i en Afstand af 20 Fod fra hver
andre; de tykkeste have omtrent 3 Fod i Tvermaal. Trods
det fugtige Voxested ere Egene dog saa gode, at Marinen for
20 eller 30 Aar siden der har udtaget ikke mindre end 400
Træer. Rummet imellem Egestammerne udfyldes af Ellene,
som afdrives hvert tyvende Aar, hvorefter nye Skud hur
tig skyde frem fra Stubben. Da Skoven ligger i et stærkt
befolket Sogn, og da de nærliggende Teglværker for
bruge meget Ved, kan dette sælges med stor Fordel. En
Del af Elleunderskoven har i en Række af Aar givet et gjennemsnitligt aarligt Udbytte af 15 Daler pr. Tønde Land. Hvad
der bidrager hertil er, at Teglværkerne foruden Brændevedet
forbruge en stor Mængde friske Ellekviste, som forkulles, for
dermed at blaane Teglstenene, og som de kunne betale med
høie Priser for at faae dem friske til enhver Tid af Aaret.

Jon s trup vang dannes for største Delen af Lind og Eg, Lind
medens de omliggende Skove, lille Uareskov, Nordskov, Gand’) Fleischer: Undervisning i Skovvæsen S. 161: Vi have den (god El)
paa mange Steder i Danmark, skjøndt jeg ingen Steder har seet den
i saadan Mængde og Fuldkommenhed som her ved Jægerspris.
12
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løse-Orne ere rene Bøgeskove. Naar man fra lille Hareskov
over et Engdrag kommer ind i Jonstrupvang, forandrer Sko
ven sin Karakter. Terrainet, som i Elareskoven er temmelig
jevnt, former sig her til Bakker, der, under Navn af Ege
bjerget, løbe ud mod Engene. Paa Randen staae Lindene,
hvis friske grønne Løv i Juli Maaned er rigt besat med
gulgrønne Blomster, som gjøre Træerne kjendelige i en stor
Afstand. Skoven er dannet af Lind, blandet med Ege, som
ikke fremvise noget godt Udseende; de ligne Egene fra
Charlottenlund, idet de ere høistammede med Topkrone, og
Stammerne ikke ranke, men krumme og krogede; hertil
kommer, at Vedet er befundet at være ligesaa slet. Linden
staaer ikke alene som Iløiskovstræ ved Siden af Egen, men
den danner ogsaa tillige med Hasselen Underskoven under
Egen. Dette hidrører sandsynligvis fra, at man har kappet
Linden, maaske for at skaffe Egen bedre Væxt; og nu er det
eiendommeligt for Linden, at naar den gjør Stubskud eller

Rodskud, opnaae disse ofte kun en ringe Høide, og navnlig
skeer dette, naar de staae som Underskov. Egestammerne
hæve sig op over det tætte grønne Lindekrat, som i denne
Tilstand gavner dem og navnlig beskytter dem imod Overgreb
af Bøgen, hvis Selvsaaning ikke er mulig, saalænge Jorden
(lækkes af Linden. Da Jordbunden i Jonstrupvang er meget
god, var denne Skov efter den Praxis, som følges i Stats
skovene, 1857*) sat til at forvandles til Bøgeskov, men funden
har længe gjort eftertrykkelig Modstand mod Bøgen, hvis
Dyrkning først kan lykkes, naar Linden er ryddet. Alle Linde
ere imidlertid ikke kappede, mange staae blandede med Egene,
der naturligvis maae holde sig i en ærbødig Afstand, for at
’) Den nye Plan var den Gang ikke færdig.
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de ikke skulle rammes af Lindens Skygge, der er ligesaa
fordærvelig for Egen som Bøgens. Linden bliver imidlertid
aldrig saa farlig for Egen, saavel fordi den ofte lader sig nøie
med Underskovens beskedne Stilling, som fordi den giver
ringe Selvsaaning, hvorved de aabne Pladser i Skoven til
falde Egen.
I Stevnsherred paa Grændsen af Gjørslev, Bregentved og
Vemmetofte ligger en Egeskov, som tilhører de to sidste
Godser. Den er ikke meget større end 100 Tønder Land.
Vemmetoftes Part kaldes Morreskoven. Linden er her det
vigtigste Enderskovstræ, Hassel og Hvidtjørn ere kun tilstede
i Mindretal. Enkelte store Linde optræde som Høiskovstræer
i Skovens østlige Udkant. I Bregentveds Skovpart (Slaagaards
Skov) danner Hasselen den overveiende Del af Underskoven,
og her optræde kun enkelte Linde som Buske og Træer.
I Rudbjerggaard Skove er Egens Forhold til Linden det
samme som i Jonstrupvang. Store topstævnede Linde afvexle
med Ege, som staae paa en tæt Underskov af Lind og Hassel.
Ogsaa her synes Linden, naar den engang staaer som Under
skov, at beholde denne Stilling og ikke saaledes som Bøgen
at skyde i Veiret og fortrædige Egen. I Rudbjerggaard Skove
seer man i Græsset mere Selvsaaning af Lind end andetsteds.
I Fredsholm Skove, som jeg kun kjender af Eierens Med
delelse, synes Linden og Egen at voxe sammen som ved
Rudbjerggaard. Jeg traf ogsaa Linden som Underskovstræ i
Stensore paa Guldborgland. Denne Skov har i Aarhundreder
aldeles været i Bøndernes Vold og det endnu i en sildig Tid,
hvorfor Bondeskovbruget her fandt Sted i sin luide Udstræk
ning. Skoven bestaaer af mishandlede Ege, Avnbøge og
Linde, hvor Topstævningen er udført med den Konsekvens,
at den ikke alene omfatter Stammerne, men ogsaa Gre12*
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nene. Under Egene danner Linden Underskoven paa mange
Steder.*)
Da det er en Kjendsgjerning, at flere af de Egeskove,
hvor Linden optræder, i høiere Grad end Skovene i Almin
delighed have været i Bøndernes Magt og taalt den Be
handling, som dette Forhold medførte, kunde man fristes til
at troe, al Bønderne, benyttende sig af Lindens Tilbøielighed
til at staae som Underskov under Egen, have dyrket den for
at kunne anvende Basten til Forfærdigelse af Reb. Alligevel
tør jeg ikke tiltræde denne Anskuelse, først fordi det er i
ganske enkelte Egne, at Bønderne anvende Lindebasten**);
dernæst fordi det var sjeldent i Fortiden, at Bøn
derne***) benyttede Skoven efter de simpleste Principer, eller
at de tænkte paa at dyrke nogen bestemt Træart, hvorimod
Skovens Behandling var overladt til Naturen og de øieblikkelige Fornødenheder.

Asken og, i mindre Grad, Almen ere i nogle Skove
Underskovstræer under Egen, saaledes i Viemose Skov, i
Knuthenborg Skove, i Høvænge Skov ved Kjærstrup, men oftest
fremtræde disse Træer dog som Høiskovstræer imellem Egene.
Medens de fleste Egeskove paa Laaland ere rene Egeskove, ere

’) Paa to gamle mishandlede Linde voxer Misteltenen. Sign. S. 61.
’’) At Linden er vildtvoxende paa Egebjergene og iøvrigt ikke er det i
de nordsællandske Skove, have ledet Skovdyrkerne paa den Tanke, at
den er indført, hvilket da skal have været Munkenes Værk. Sagnet
fortæller ogsaa, at Antvorskovs Munke have forplantet Linden til
Gunderslevholms Skove.
Freilef Bønder, som eie Freilef Skov, benytte Lindebasten; i andre
Egne af Laaland, t. Ex. ved Rudbjerggaard, hvor der er mange
Linde, er Brugen af Lindebasten derimod ukjendt.
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de fleste i Sælland i Tidernes Løb blandede med Ask, Aim og
andre Træarter. 1 Kjederup Tyk, Egevænge og Nyskov er
Asken hyppig i Egeskoven, men den er ikke saa underdanig
mod Egen som Linden. Den vil nemlig ikke nøies med den
beskedne Stilling at danne den skærmende Underskov under
Egen, men skyder ofte i Veiret og udvikler sin Krone ved Siden
af Egens, hvorved der da opstaaer en blandet Skov. I en
Egeholrn i Vallø-Skov (Bankursvang) voxe saaledes Ask, Palme
pil og Lind sammen med Egene. Ved Einsiedelsborg findes
endnu nogen gammel Egeskov med Ilasselunderskov, saaledes
i Fredsskoven, hvor Almen er blandet med Egen, og i Haveskoven.
Naar Egene borttages, udbreder Almen sig ikke
meget, hvorimod Asken ved sin stærke Selvsaaning bemægtiger
sig Egens Voxeplads. Mange smaa Skove, som nu bestaae
af Ask og Alm, have oprindelig været Egeskove, hvor Egen
efter de gamle Træers Borttagen ikke har kunnet reproducere
sig. Saaledes Grønnesøgaards Skov ved Frederiksværk,
Askeskoven ved Boserup, Eskemose ved Rosenvqld i Jyl
land o. s. v. Da Egene bleve borttagne, udbredte Asken sig
over bele og Almen over en Del af Skoven.

I mange laalandske Egeskove fandtes der forhen og findes Bø
der endnu Bøge, der staae som et Slags Underskovstræer
under Egene. Man har her det Særsyn, at medens Bøgen
ellers voxer omkaps med Egen, og det saaledes, at Egen
ved dette Naboskab ofte gaaer til Grunde, staae Bøgene her,
40 Fod høie, med deres krogede, mosgroede, tykke Stamme
under Egen og indtage saaledes samme Stilling som Avnbøgen.
Lignende Stilling indtager Bøgen i flere sæl-
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landske Skove, t. Ex. i Ganne-Skov ved Bregentved, og i
Fortiden har den i mange Egeskove vist ikke kunnet opnaae
mere. Det er nemlig Jordbundens Fugtighed, som holder
Bøgen i denne forkuede og for Egen uskadelige Tilstand. Er
Jordbunden derimod befriet fra det overflødige Vand, skyder
Bøgen rask i Veiret, og der opstaaer da en af Eg og Bøg
blandet Skov, hvis Natur behandles i næste Afsnit. Forresten
forbedrer Bøgeunderskoven Jordbunden under Egen, hvor
for det paa en mindre god Jordbund er hensigtsmæssigst,
saaledes som Oppermann har gjort i Trolleborg Skove,
under Egene at stille Bøgeunderskov, der hugges hvert
tyvende Aar.
Hassel.

Vi vende nu tilbage til Hasselen, som endnu i vor
Tid i de allerfleste Egeskove paa en god Jordbund danner
Underskoven, uagtet den er fortrængt fra mange Skove. Den
findes saaledes i Grønholtvang, i Charlottenlund og ved
Giesegaard, ligeledes i Kongeskoven, i Slaagaards-, Maglebyes og Høistrups Skove, som ligge i Stevns Her
red. Ligeledes i de Bregentvedske Egeskove, Kjederup Tyk,
Egevænge og Arnøie Hestehave, i de syd sælland ske Stats
skove Langebæk og Viemose, i Vaalse Skov paa Falster,
i Laalands Egeskove med Undtagelse af Storskoven og nogle
andre Skove, der ovenfor ere omtalte; navnlig har Hassel under
skoven stor Udbredning i Egeskovene, som henhøre til Kimthenborg. Bremersvold, Sonderkarte, Jullinge, Rudbjerggaard
samt tildels i Hardenbergs og Kjærstrups Egeskove. Udenfor
Sælland og Laaland bliver Hasselunderskoven tilligemed de
gode Egeskove mindre liyppig.
Jeg har truffet den i Ulke
bøl Skov paa Als og i Horret Skov ved Aarhus.
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»større, fremfor nu omstunder, have udført en Mængde af
»Hassel Nødder herfra, efter Patavini
*)
Ord i hans Geographi:
»Hæc insula avellanarum nucum est adeo ferax, ut naves eis
»onustæ piures in provincias deferantur. Blandt anden Land
gilde gav Bonden her fordum en Skjæppe Nødder af hver
»Gaard.«
Ogsaa i Sælland findes der megen Nøddeskov,
hvis Fremkomst skyldes el uordentligt Skovbrug. Egene bleve
borttagne, og naar nu hverken Naturen eller Menneskene
opelskede en ny Overskov, voxede Hasselen frodig.
Dog
er dette ikke Tilfældet overalt i Sælland; thi hvor Egen
ikke kan forynge sig, indfinder der sig i mange Skove
andre Træarter som Bøg og Ask, navnlig efter at Skovene
ere komne i Fred.
Der er imidlertid enkelte Skovegne,
hvor man siden Udskiftningen forgæves har ventet paa naturlig
Opvæxt af Overskov. Det er saaledes Tilfældet i nogle af
Giesegaards Skove, som endnu ikke ere sluttede; Fugtigheden og
den stærke Græsvæxt have her forhindret Bøgen fra at fylde
Aabningerne, hvilket atter har havt til Følge, at Hasselunderskoven kunde voxe frodig uden at besværes af de overskyg
gende Bøge. Den fremtræder i de Heste af Giesegaards
Skove, men i ingen er den saa fremherskende som i Slernminge Hestehave. Vi have her en Skov for os, hvor Egene
ere borttagne; Bøgeskoven har ikke kunnet danne sig for
medelst Grundvandet, hvorfor Græsset og Hasselskoven have
Magten. Nogen egentlig Overskov er her ikke; men Over
skovstræerne hæve sig hist og her enkeltvis eller i maleriske
Grupper over den tætte Underskov. Alt dette bevirker, at

*) Det har ikke været mig muligt at erfare,
har levet.

naar denne Forfatter
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denne Skov faaer et i høieste Grad eiendommeligt Udseende,
hvilket er saa meget mere at paaskjønne i vor Tid, som Sko
vene paa Grund af den regelmæssige Behandling stadig blive
niere ens og ensformige, hvorfor det er saa vanskeligt at bevare
Forestillingen om en enkelt Skovs Udseende. Denne Bemærkning
gjælder, som sagt, ikke om Slemminge Hestehave. Strax. ved den
vestlige Indgang i Skoven fra Sandaasen træffer man Espen, et
Træ, som andetsteds særlig erGjenstand for Skovdyrkningens For
følgelse. Her fredes den, groer fortræffelig og danner da en smuk
Gruppe af Overskovstræer; derefter kommer der enkelte gamle
Ege, dernæst en Gruppe af Aske, men smukkest viser det
sidste Træ sig, hvor enkelte Askekronfer ined deres fine,
sammensatte Blade hæve sig over en mange Tønder Land
bedækkende Nøddeskov. Hvad der end mere forøger det Ma
leriske, er, at Skoven er gjennemskaaren af‘ Græssletter, hvorpaa der staaer 1 lasseler og andre Træarter enten enkelt- eller
gruppevis. Bredkronede, lavstammede Bøge mangle heller
ikke, men Nøddeskoven danner største Delen af Bevoxningen,
og Udbyttet af Nøddehøsten rnaa vist være af Betydning.
Ogsaa i Sandaasen (Sandaas - Stykket) er der et stort Parti
Nøddeskov. I Giesegaards mange smaa Egeskove fremtræder
Hasselunderskoven overalt og er i Reglen meget frodig, saaledes i Peter Bondes Vænge, Gjørslev Vænger, smaa Gjørslev
Vænger; Egeskoven angives paa sidste Sted til 30 Tønder Land.
Uasselunderskoven, som er tæt og frodig, har en Høide af
16—18 Fod. Hasselerne ere her ikke, saaledes som i Slemminge Hestehave, berøvede deres Egeoverskov.
Hasselen er altsaa Egens naturlige Ledsager, navnlig paa
den gode Jord, og saaledes har det været saalænge der har
været Egeskov her i Landet.
Middelalderens Kæmpeviser
tale om de store Ege, som slaae Hasselen neder, naar de
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udi Storm nedfalde, og fra den forhistoriske Tid vidne Tørve
moserne; thi i alle de saakaldte Skovmoser, der gjemme
Levninger af Eg, ere Hasselnødderne meget almindelige:
dengang da disse Tørveiag bleve afsatte, var Hasselen ligesom
den Dag idag det vigtigste Underskovstræ under Egen.
Underskoven
i Fortiden.

Egens store Udbredning i Fortidens Skove medførte, at
der dengang fandtes langt mere Underskov end i vor Tid, og
Fig. 13.

Fig. 13. Ege i llasselunderskov; staae i Enghaven ved Svenslrup, hvor
Underskoven til visse Tider afdrives af æsthetiske Hensyn.
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hvor denne stod paa en taalelig god Jordbund, kunde den
fremtræde med en saadan Fylde, at den rnaatte bidrage til at
forøge del Indtryk af Styrke, som Egeskoven altid fremkalder,
hvad enten den minder om Knuthenborgs og lludbjerggaards
Egeskove med de hoie Stammer og dybe Kroner, eller Kongeskovens og Kjederups Egeskove med de korte Stammer og
omfangsrige Kroner. Naar man kastede Blikket paa de ud
strakte Egeskove, hvor Stammerne med deres brede Kroner
hævede sig over Hasselens Løvtag som en Anden-Etage-Skov,
fremkaldte dette Forestillingen om Egen som Skovens Herre,
hvis Undersaatter, Hasselen og Hvidtjørnen, arbeide paa at be
vare og nære de mægtige Ege, som trykke dem med et. Aag,
der dog ikke er haardere, end at de under almindelige For
hold kunne vedblive at gavne Egeskoven.

At en saadan Egeskov har existeret, og at den er ble
ven rigtig opfattet, derom vidner Digteren af Marsk Sligs

Kæmpevise:
store Ege i Skoven staae,

Eaar de udi Storm nedfalde,
Da slaae de neder baade Hassel og Birk

Og andre smaa Ymper med alle.

Det er meget længe siden, at Flerheden af Fortidens
Egeskove liar frembudt et saa smukt og regelmæssigt Ud
seende; for de Hestes Vedkommende var det i de sidst
forløbne Aarhundreder ikke Tilfældet og næsten umuligt paa
('.rund af de mange tamme og vilde Dyr, som græssede i
Skovene. Dyrene gnavede, som ovenfor S. 16 er omtalt, alle
de Grene, de kunde naae, hvorved Underskovstræerne bleve

188
bragte ned til Purrer. En saadan Purre kunde under den
stadige Afgnavning antage Kuppelform, hvis Sider vare saa
faste som paa en klippet Hvidtjørn (Fig. 14); andre bleve
Dværgbuske, forskjellig formede, nogle 2—3 Fod i Gjennemsnit og saa lave, at det høie Græs (Mosebunke og Høi-HavreFig. 14.

Ege med^Purrer fra Dyrehaven.

•

græs) ragede frem derover, medens en enkelt tør Gren saaes
hist og her i Toppen. Dyrene nedtrarnpede Jorden omkring
disse Buske; hvorved de i Afstand fik Udseende af store
Tuer.
Hvidtjørnens Torne kunde langtfra aldeles beskytte
Træet imod Dyrene, men bevirkede dog, at det blev min
dre medtaget, ja endogsaa kunde værne om andre Træer.
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Faldt nemlig Agern eller Bog i Græsset, blev den fremspirende
Plante i Reglen snart fortæret; faldt den derimod i en
Tjørne purre, kunde Planten spire ög voxe. Saasnarl den
ragede frem over Tjørnen, var den atter udsat for Dyrenes,
især llaadyrets Efterstræbelser. lierved fortæredes ofte regel
mæssig i en lang hække af Aar Topskudet, uden at Egen
derfor døde; tvertimod, naar den blot el Aar forskaanedes for
denne Afkapning, voxede den med en saadan Frodighed, at den
i faa Aar indhentede det Tabte. En saaledes medtaget Eg
behøvede mange Aar for at naae en
Fig. 15.
Høide af nogle Fod. Barken var
opreven; ved Grunden af de af
gnavede Aarsskud havde der paa
Stammen dannet sig store Knu
der af en uregelmæssig Tyk
kelse. Fra Knuderne udgik der
mange Grene, som dog kun fik
ringe Varighed og ikke kom
til at danne Stammer, hvilket
hyppig er Tilfældet hos Bøgen,
der i Græsningsskoven saa let
bliver mangestammet, hvorimod
en mangeslammet Eg er en Sjeldenhed. Disse Mishandlinger øve
imidlertid ingen Indflydelse paa
den udvoxede Egs Form og øv
rige Beskaffenhed.
Har dens
En forbidt Eg.
Væxt befriet den for Dyrenes
Forfølgelse, udvikler den sig hurtig, og det varer ikke
Der
længe, før alt Spor af Mishandling er forsvundet.
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er stor Sandsynlighed for. at de Ege, som pryde Laalands
Egeskove, i deres Ungdom have gjennemgaaet en saadan Skærs
ild. Saaledes gik det i Keglen; men saa let slap ikke de Ege,
der stode paa Steder, hvor Dyrene fortrinsvis søgte hen,
enten for at yngle eller af andre Grunde. Der bleve ofte Top
skudene afknækkede i en Høide af 5—10 Fod. I denne Alder
dannede sig ikke mere noget Endeskud, men det opløste sig
i Grene. Vi træffe derefter paa saadanne Steder kortstammede
Ege af samme Form som de kortstammede Dyrehavsbøge.
I de Dele af Skoven, som bleve medtagne af Dyrene,
formede Træerne sig, som det ovenfor er fremstillet; stundom
forsvandt vel ogsaa alle Træer, og der dannede sig Græs
pletter ligesaa store som Plainerne i Slemminge Flestehave. Paa
andre Steder vedligeholdt Over - og Underskoven sig som
smaa Holme.

I Græsningstiden var Egeskoven altsaa afklædt en stor
Del af sin Underskov, og vil man opsøge Egeskove, som
ledsages af en fuldstændig Underskov, maa man enten gaae til
bage til Middelalderen eller opsøge dem i enkelte Skovegne, som
gjorde en Undtagelse fra Reglen, enten fordi Skoven af en eller
anden Grund blev fredet af Eieren, eller fordi Krig, Pest eller
en anden Ulykke havde forarmet Befolkningen saaledes, at
den ikke havde Husdyr at sende i Skoven.
Denne Fred og
Frihed til at voxe benyttede alle Underskovstræerne sig af
i fuldt Maal, gjorde usædvanlig lange Skud og voxede
med en Frodighed, som om de vilde gjenoprette det For
sømte.
Underskovens!
Nytte.

Af det Foregaaende fremgaaer, at Underskov hører
til Egeskoven, som ikke kan bevare sin Tilværelse og voxe
dig, naar Jordbunden ikke er dækket deraf; det er
for en Vildfarelse, hvad Nogle paastaae, at Haslerne

med
froder
leve
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paa Egeskovens Bekostning, og at Egene ville voxe frodigere,
naar de blive befriede fra Underskoven. Saaledes siger Eng
lænderen Hunter: »Egene skulle nyde al Jordbundens Kraft,
»hvorfor jeg raader til, at man, efter at have hugget Under»skoven 1 å 2 Gange, rydder Stødene, for at Jordbunden kun
»være ren og derved istand til at frembringe godt Tømmer,
»hvilket er Hovedsagen; men i Almindelighed ville Eierne ikke
»borttage Underskoven, da de vente sig deraf en hurtig Forodel.« 1 det Foregaaende er det omtalt, at denne Opfattelse
af Underskovens Stilling til Overskoven er aldeles urigtig;
thi i Virkeligheden er den af største Nytte for Egenes Væxt.
Uden den vilde .Jordbunden tørres af Vind og Sol, som trænge
igjennem den aabne Egekrone, og græsdækkes. Stammerne vilde
lide af Vindens Paavirkning. Underskoven giver Stammerne
Læ, holder Jorden frisk og fugtig og forhindrer Vinden fra at
bortføre det nedfaldne Egeløv, tillige beskytter den Egene
mod Ask, Bøg og andre Træarter, som ellers ville spire
under Egene og senere ved Beskygning skade dem.
Endelig gjøder Underskovens Løv Jordbunden, hvis Frugtbarhed
derved forøges. Det er altsaa saa langt fra, at Underskoven
forholder Egen noget afJordens Næring, at den tværtimod forøger
*),
denne
men hvad Løvets nærende Kraft angaaer, er der en
stor Forskjel imellem Træarterne. Løvet ai 15øgen, hvis An
vendelse til t nderskov kræver særegne Betingelser, er den
bedste Gjødning for Skovbunden. Tyst, som tager tiltakke
med den daarligste Jordbund i Egeskoven, har i denne
Henseende det sletteste Løv.

*) Ogsaa Flaadens Tømmermandt som bereise Skovene, have gjort den
Erfaring, at de Ege, der staae paa Underskov, levere bedre Tømmer,
end de, der staae paa Græs.

192
Det er derfor urigtigt, naar en saadan Skov, som Rudbjerggaards, hvor vi have en Egeskov undervoxet med Hassel,
af tydske forfattere og af de fleste danske Forstmænd er opfat
tet som M.ellemskov, det vil sige en Blandingsskov, sammen
sat af forsjellige Træarter, der betragtes som ligeberettigede.
Oppermanns Opfattelse er langt rigtigere og mere overens
stemmende med Virkeligheden. Han betragtede nemlig Egehøiskoven med Hasselunderskoven som en ren Egeskov,
og det medrette; thi Underskoven maa ligesom Anemonerne
og Skovmærkerne i Bøgeskoven henregnes til Jordbundens
Plantedække, der bidrager til Egeskovens Tilværelse og Væxt.
Optræde derimod de uægte Und'erskovstræer, t. Ex. Linden, i
Skoven, da kan Opfattelsen være tvivlsom.

UnderskovensTæthed er i unge Egebevoxninger afhængig
af Egenes indbyrdes Stilling, ellers bestemmes den af Jord
bundens Frugtbarhed. I Langebæk og Viemose danner Under
skoven en meget tæt Bevoxning. . Det Samme er Tilfældet i
Rudbjerggaards Skov, hvor Hasselen staaer saa tæt, at Jordbunden
paa sine Steder under den er nøgent Muld uden nogen Vege
tation. I andre Egeskove, som staae paa en mindre god
Jordbund, ere Underskovstræerne fjernede fra hverandre og
give Jordbunden kun en ufuldstændig Bedækning.

Med Hensyn til Tidsfølgen imellem Underskoven og
Egeskoven, da er det ovenfor (S. 95) udtalt, at den sidste

er ældst.
Egeskoven maa existere, førend Under
skoven kan danne sig. Hassel og Hvidtjørn kunne opvoxe i Egens Skygge, men ikke omvendt. Ilar en Egeskov
ikke savnet den nødvendige Udluftning, begynder Under
skoven at indfinde sig, naar Egene omtrent ere 30 Aar gamle.
Ved Petersværft, tæt Nord for Skovriderboligen, findes en
Egesaaning, der snart er 40 Aar gammel. Under Egene er
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der naturlig Opvæxt af Naur, Ask og Bøg, men Træerne,
hvortil Frøet er hidført af Vinden og af Dyr, staae, endnu
langt fra hverandre. I Stensby Egeskov, som er 60 Aar
gammel, er Underskovsbevoxningen temmelig tæt; den er na
turlig og ikke opelsket ved Kunst, idet Dyrene ög Vinden
ogsaa her have hidført Frøet fra de tilgrændsende Bevoxninger. Hasselen, som har en Høide af 10 Fod, er fremher
skende; desforuden lindes her Naur, Hvid tjørn og Bøg. Paa
Veikanten, hvor der er mere Lys end inde i Skoven, findes
mange Aske samt Slaaen og nogle Abild, hvilke tvende sidste
Træer ikke kunne taale Egens Skygge.
Naar Underskoven er saa stærk, som i de Petersgaardske
Egeskove, kan den give et godt Udbytte, og man har da paa
den samme Jordbund to Etager Skov, nemlig Underskoven og
Egene, hvis Dyrkning derved bliver langt mere fordelagtig.
Da den økonomiske Side af Skovvæsenet spiller en saaUnderskovens
økonomiske
vigtig Rolle i Skovenes Tilværelse hos os, vil det ikke være Behandling,
upassende her at omtale den smukke rationelle Behandling af
Underskoven, som finder Sted i de Petersgaardske Skove,
uagtet dette Skrift ellers alene behandler Skovenes Natur
historie og ikke indlader sig paa de praktiske Hensyn. Medens man i andre Skovegne nøies med at afsætte
Hasselen til Gjerdsel, behandles den i de Petersgaardske Skove
paa en egen iMaade, hvorved det bliver muligt at forædle Pro
duktet. De lange Hasselgrene, som udgaae fra Stubbene,
forfærdiges til Hammerskafter, Tøndebaand etc. og kaldes der

for Baandkæppe. De betales efter Længden, dog saaledes, at
Værdien stiger efter Længdeforholdet, thi naar 8 Baandkæppe,
2 Alen lange, betales med 2 Skilling, betales S Baandkæppe, 5
Alen lange, med 16 Sk. og have altsaa olie Gange saa stor
13
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Værdi. For at opelske brugelige Baandkæppe fordrer Hasselen
en bestemt Behandling, og for at finde den har man gjort en
Del Erfaringer, som ikke ere uden naturhistorisk Interesse.
Engang havde man den Mening, at man vilde erholde de
fleste Baandkæppe, naar man lod Stammerne blive rigtig gamle;
men da disse forbrugte al Næring, ophørte Dannelsen af de
lange Grene, hvorfor Overførsler Møller, da lian som Skovrider
tiltraadte dette Distrikt, borttog de gamle Hasselstammer; der
blev da skovet 104 Favne Hasselved og enkelte Træer vare
paa | Favn. Belært af denne Erfaring, hugger man Has
selen i Viemose hvert ottende og i Langebæk hvert sjette
Aar. Der medgaaer otte Aar for at danne en fire Alen lang
Baandkæp. Naar man borltog alle Skuddene, vilde Træet
vel ikke gaae ud, men Rødderne, berøvede Bladenes Virk
somhed, vilde for en Del gaae tilgrunde; Stubben vilde da
vel gjøre nye Skud, men disse, som vare dannede uden Bla
denes Hjælp, blive af en daarlig Beskaffenhed. Derfor er
det en Hegel, at der i det Mindste bevares et Skud, som
skal udføre den nærende Blad-Virksomhed; desforuden lader
man ogsaa enkelte staae, som endnu ikke have den fornødne
Førlighed , men som til næste Omdrift kunne opnaae en
Længde af 5 Alen og derover, og herved opstaae de Baand
kæppe, som ere mere end fire Alen lange. Det er en Selv
følge, at der danner sig langt flere af de korte end af de
lange Baandkæppe.
Man erholder paa et vist Areal hvert 8de Aar
af 5 Alens Baandkæppe 1,
4—— 10,
3 —
—
22,
2 —
—
43.
Overføres det nu paa en Tønde Land, da erholdes
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64 Baandkæppe 5 Al. lange til en Værdi af 1 Rd.
640
—
4
—
—
8 —
1420
—
3
—
—
9 —
2756
—
2
—
—
4 _

2
2
2
2

Mk.
—
—
—

Tilsammen . . 23 Rd. 2 Mk.
Hertil kommer Kvaset. . 3 — - —
Altsaa i otte Aar tilsammen . . 26 lid. 2 Mk.

Den aarlige Indtægt er saaledes over 3 Ild. pr. Tønde Land.
Denne Beregning er tagen fra den Driftsplan, som blev lagt
1819. I de senere Aar har Udbyttet varieret mellem 12,000
og 30,000 Baandkæppe, og dette i Forening med Bunkerne
har givet pr. Td. Land 3 Rd. 3 Mk. aarlig.
Vordingborgs
Skippere ansee sig eneberettigede til at kjøbe Kæppene,
som tildannes af Husmændene, hvorefter Skipperne føre dem
til Kjøbenhavn og sælge Hammerskafterne til Holmen og Baandkæppene til Skibsbrug, før til den færøiske Handel.

Underskoven opstaaer, som vi have seet, af sig selv; thi
naar Egene ere udhuggede saa meget, at de ere omtrent ti Fod
fjernede fra hverandre, indfinder Hasselen sig; tilligemed den
kommer Naur, Ask, Hvidtjørn og en enkelt Bøg. Saaledes er
den naturlige Underskovs Sammensætning; men denne gjøres
mere produktiv derved, at de andre Træer borttages, og at
llasselbevoxningen forøges, hvilket kan skee ved Aflæggere
og ved at saae Nødder. Begge disse Formerelsesmaader kræve
imidlertid særlig Omhu.
Medens Egene ere i en Alder af
30 til 100 Aar, voxer Hasselen frodig under dem, efter den
Tid trykke de Hasselen, og man maa da enten offre nogle
Ege eller lade sig nøie med et mindre Udbytte af Under
skoven.
13*
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Petersgaards Skovdistrikt staaer i flere Henseender som
et enestaaende Exempel i de sællandske Statskove, baade
naar vi see hen til den frodige Trævæxt og til den omhyg
gelige Kultur og forstandige Drift, hvormed dette
Distrikt i en lang Række af Aar er blevet behand
let.
Uagtet der i Statsskovene ikke er Mangel paa Egebevoxninger, er det dog sjeldent der at finde Ege, som have et
tilfredsstillende Udseende. Iler findes ikke alene af naturlige,
men endogsaa af opelskede Ege de bedste i Sælland, og Rum
met mellem Egene, som andetsteds ikke benyttes, er her besat
med en Underskov, der regelmæssig giver godt Udbytte.

Forstvæsenet har ikke indført Baandkæppedyrkningen, men
forefandt den, da det 1799 overtog Skovene, hvor den
blev dreven af Bønderne, som boede paa Petersgaards Gods.
Efter de gamle Landbovedtægter vare Godseierne og Bønderne
fælles om Græsset og Underskoven, hvorimod alene Gods
ejeren kunde lade hugge i Overskoven, men Bønderne kun efter
Anvisning. Det var i naturhistorisk Henseende en aldeles
rigtig Opfattelse af Underskoven, at den ikke henregnedes til
Skoven, men til det Plantedække, som beklædte Jordbunden.
I ingen anden dansk Skovegn have Bønderne forstaaet med
saa megen Fordel at bruge deres Ret til Skoven.
Thi
andetsteds benyttede de Skoven især paa den Maade,
at de deri lode det størst mulige Antal af deres Husdyr
græsse. Bønderne i Nordsælland levede vel af Skovens Træer,
men det var af Højskoven, hvortil de ingen Ret havde, hvor
for de enten maatte kjøbe eller stjæle Træerne. KallehaveBønderne benyttede derimod Skoven ikke alene til Græsning,
men de behandlede Underskoven med en saadan Kløgt, at
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mange Familier kunde leve deraf. Af Hasselernes Grene for
færdigede» de ovenfor omtalte Baand, Mauren og andre Træ
arter anvendtes til Træarbeide. Men de lode sig ikke nøie
med at benytte de i Underskoven vildtvoxende Træer, de
plantede tillige Humle og podede Æble træer. KallehaveBønderne havde vænnet sig til at pode; den gode Jordbund
og den gunstige Beliggenhed bragte Frugterne til al modnes
i Skoven.
Ligesom denne Kullur var aldeles stedlig, saa
ledes vare ogsaa de fleste af de Æblesorter, som nævnes,
ejendommelige for Egnen: saaledes Aagesæblel, Konfektæblel,
Brøndæblet og desforuden Kalvillen.
Uagtet Bøndernes An
læg og Vaner enten havde fremkaldt eller vedligeholdt denne
Benyttelse af Skoven, vilde den dog ikke have kunnet finde
Sted, naar ikke Skoven havde staaet paa en frugtbar Jord
bund. Forkærligheden for Skovbruget var saa stor, at Kallehave-Bønderne derover forsømte Agerbruget.
Da en saadan Benyttelse af Skoven er aldeles enestaaende
i Danmark, hvor ellers Bønderne næsten overalt fulgte den
samme Metijjode i deres Jordbrug, er det saa naturligt, at
man søger Oprindelsen dertil hos Fremmede. Sagnet for
tæller saaledes, at Prinds Jørgen, Christian den Femtes Bro
der, som var t'orlehnet med Vordingborg Amt, lærte Kalleliave-Bønderne at pode Frugttræer, at dyrke Humle og at lave
Baandkæppe, og det tilføies, at han har seet det under
sit Ophold i England; vist er det, at netop paa lians Tid, til
dels ved Vilhelm af Oraniens Forbindelse med Holland, tog
Skovbruget et stort Opsving i England, og navnlig lagde
man der megen Vind paa Egeplantninger, men jeg har ikke
kunnet linde i den engelske Literatur Antydninger af en saa
dan Benyttelse af Underskoven. Uagtet Loudon, Evelyn og
Hunter omstændelig behandle Egeplantningerne og Egeskoven,
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omtales dog ikke Oasselunderskoven sorn henhørende til den
rationelle Skovdyrkning.
Tvertimod behandles den som
Noget, der ikke maa taales i Egeskoven, hvilket, som vi have
seet, er en stor Vildfarelse.

Da Regeringen 1765 solgte Kallehavegaard tilligemed det
øvrige Rytterdistrikt, forsømte man at forbeholde sig Skovene.
Kallehavegaard med Gods blev kjøbt af Peter Johansen, der
havde begyndt som Pæreskipper og senere som Handelsmand
tjent sig en Formue. Han vidste i Forveien, at Kallehaveskovene havde en Beholdning af Ege, som savnede deres
Lige. Hidtil havde man ladet de fleste staae og ældes i
Skoven, kim enkelte vare solgte som Brændeved eller sorn
Gavntømmer til en saa billig Pris, at man i Vordingborg
byggede Plankeværker af Eg for at hegne omkring Haverne.
Peter Johansen falbød sine Ege til Marinen, som nu først blev
opmærksom paa Kallehaveskovene og ved at handle med
Peter Johansen flere Gange fik Leilighed til at fortryde, al
Staten havde givet Slip paa Skovene. Den nye Eier op

rettede tillige et stort Skibsværft, som han kaldte Petersværft;
her byggedes blandt andet et stort Barkskib, som ved Ufor
sigtighed forliste ved Cap. Peter Johansen døde 1799, og
for at blive Herre over Skovene, tilbagekjøbte Staten Kalle
havegaard eller, som den nu kaldtes, Petersgaard, som
den atter solgte med Undtagelse af Skovene.
Snart der
efter -forandrede Loven af 1805 hele Benyttelsen af Sko
ven; thi som Følge af den ophørte alt Fællesskab i Skov
væsenet. Bønderne bleve udelukkede fra Statens Skove og
fik til Erstatning Marklodder eller Skovlodder.
Husmændene, som hidtil havde været vante til at forsyne sig med
Baandkæppe i Skoven, kunde ikke vænne sig til den Be
tragtning, at Skoven ikke mere var Fællesgods, hvorfor de
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længe vedbleve at skove Hasselkæppe, uden at ansee det for
Indgreb i Statens Eiendomsret. I Aaret 1819 udtales derfor
i Skovplanen det Ønske, at Skovfogderne ikke ville være saa
»flegmatiske« at see igjennem Fingre med Skovtyveriet; thi
delte formindskede meget Indtægterne af Skoven.
Forholdet har imidlertid nu aldeles forandret sig. Kallehavebønderne have lært, at Jordbrug er mere indbringende end
Skovbrug. Skovfogderne have nødt dem til at opgive deres
formentlige Ret til Skoven; de stjæle ikke mere Hasselkæppe;
alene de unge Aske ere nu Gjenstand tor deres Røvertog,
der sædvanlig foretages om Lørdagen. Bøndernes Æbletræer
ere forsvundne. I Viemose træffes vel ikke faa gode Æble
træer, men disse skrive sig fra den Tid af, da den afdøde
Wellendorph som Forstkandidat bestyrede denne Skov.
Der staaer kun tilbage at bemærke, at Forstembedsrnændene indrømme, at de ikke formaae at producere saa mange
eller saa gode Baundkæppe, som Bønderne kunde tilveiebringe,
da dc dreve Baandkæppehugsten.

Tredie Kapitel.
Om den Indflydelse, som Bogens Skygge øver paa Egen.

I det Følgende behandles Egeskovens Aftagen og de
Aarsager, som have fremkaldt denne. Vel har Mennesket til
alle Tider forbrugt en stor Mængde Eg, men dette vilde dog
ikke i høi Grad have formindsket Egens Omraade paa

Skovlandet, dersom

ikke Naturen

havde medvirket hertil.
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Egens værste naturlige Fjende er Høgen, hvis umiddelbare
Nærhed, naar ikke andre Kræfter gjøre sig gjældende, allid
er Egens Fordærvelse.

Ilvad der i vor Tid er det Karakteristiske ved Livet i
Skoven, er den stærke Bøgeopvæxt, som overalt kommer til
syne, hvor Træerne have en fri Stand, det være sig paa
Tomter, paa Græssletter inde i Skoven og paa dennes Udkan
ter, ja i Veigrøfter og paa Grøftekanter. Men intetsteds søger
Bøgeopvæxten hellere hen end under Egene.
Naar
Olden fra Modertræet falde til Jorden, viser der sig saa
langt, som dettes Skygge naaer, aldeles ingen Bøgeopvæxt,
men saameget niere under den nærstaaende Eg. Det varer
ikke længe, før denne er omgiven af Underskov, ofte tæt op
til Stammen.
Under Egens Krone tinde Grenene fornødent
Lys og Læ, hvorved de blive istand til at gjøre lange Aarsskud, medens deres Løv bevarer en høi Grad af Friskhed,
beskjærmet mod Vindens skadelige Paavirkning.
Erfaringer i ovenanførte Retning har man næsten overall
Leilighed til al gjøre, men intetsteds bedre end i Bøgeskove,
hvor der næsten altid findes indsprøngte Ege, som især staae
i Udkanten af disse Skove eller ud imod de store Græs
sletter, der tilforn vare saa hyppige i Skovene. Paa saadanne Steder vil man overalt under Egene bemærke den opvoxende Bøgeungskov. I de gamle Egeskove, hvor Bunden
er blottet for Ungskov, see vi det samme; her have Fuglene
da tilført Olden fra de nærliggende Bøgeskove. Saasnart de
unge Ege kulturer ere udluftede, og Træerne komne i fri
Stand, indfinder Bøgen sig ogsaa her.

Som Underskov er Bøgen Egen gavnlig, idet den giver
Stammen Læ og Træet en kraftig Næring. (Derfor er det,

■■i
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at man i Trolleborg Skove dyrkede Bøg under Eg).
Men
naar Bøgene have naaet cn Alder af 25 — 30 Aar, for
andrer Forholdet sig. I vore Dage kan man i de Heste Bøge
skove see den store Virkning, som Bøgen da øver paa Egen.
Bøge med lynde Stammer, som skyde op ved Siden af Egen,
paavirke denne saaledes, al selv om den er i sin bedste
Alder, i hvilken den langsomme, regelmæssige Væxt ikke i
mange Aar har fremkaldt nogen betydelig Forandring i Træets
Udseende, begynder den nu stærkt at skyde i Veirel og for
andre sin Krones Form. Naar Bøgene nemlig ere komne op
paa Siden af Egegrenene, kunne disse ikke taale denne
Beskygning fra Siden, hvorfor deres Blade og Kviste visne
paa den Side, der vender mod Bøgen. Egeknopperne kunne
her ikke udfolde sig; thi naar de bryde, staaer Bøgen alle
rede udsprungen og forhindrer Lyset fra at trænge ind lil
dem.
Naar den store Egegren i nogle Aar har været udsal
for Bøgens Skygge, er den ikke niere island til at leve o: til
at grønnes, og naar Bladene mangle, strømmer Saften fra
Koden ikke længer ud i Grenene, som derved blive visne og
tørre; da Barken falder af, bliver Grenen skaldet og omsider
brækker den af nærved sin Udgang fra Stammen eller efter
lader en Rest, saa at den i Afstand seer ud, som om den
var afbuggen. Naar nu andre Bøge paa samme Maade paa
virke andre af Egens nedre Grene, virker dette Sidetryk saa
ledes paa Egen, at den skyder stærkt i Veirel. he Safter,

der hidtil gik til de nedre Grene, strømme nu til de øvre,

hvorhen Lyset og Bladene trække dem.
I Charlotlenlund er der god Leilighed til at see de for-

skjellige Stadier, som Egene frembyde, naar de trykkes af
Bøgene.
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Fig. 16 til 19 fremstille de Forandringer, som Egekronerne
undergaae, naar de komme under Bøgenes Tryk. Fig. 16 har
Fig. 16.

endnu ikke tabt nogen af sine Hovedgrene. Fig. 19 viser Egen
næsten udgaaet, men ikke afgrenet. Fig. 17 fremstiller en Eg,
som under Bøgenes Tryk er skudt i Veiret og har mistet den
største Del af Kronen. Fig. 18 viser Kronen formindsket til en
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lille Topkrone. Fig. 16*) fremstiller en lavstammet Eg, som
er undervoxet med Høg, der endnu kun er noget over 20 Fod høi.
For den overfladiske Betragtning synes Bøgen ikke at have skadel
Egen; men ved nøiere Eftersyn (inder man, at Egekronen har
lidt saa meget, at naar den Del af samme, der staaer neden
for
endnu i nogle Aar af de opvoxende Bøge er bleven for
hindret fra at nyde det fra Siden kommende Lys, vil den være
undertrykket eller ogsaa forsvunden. De nederste Grene, som
udgaae ved a, ere døde, og den høire er afbrækket. Det
næste Sæt af Grene ved c har ogsaa lidt meget af Bøge
toppenes Nærhed, og er ifærd med at gaae over i samme
Tilstand som det første Sæl; thi Hovedgrenene have kun be
varet faa grønne Kviste: alt eftersom de unge Bøge skyde i
Veiret, komme nogle Egekviste i Dæmrelys, hvilket de ikke
kunne taale, hvorfor de gaae ud. Først ved n naae vi til den
Del af Egen, som endnu ikke har lidt af Bøgens Paavirkning.
Der staaer paa Egens venstreside en opløben Bøg, som ikke er
tykkere end en Bønnestage; den rager op over de andre
Høge nied sin lille Topkrone, der dog er stor nok til al
bringe mange Egekviste Døden. Den Eg, som cr frem
stillet Figur 19, har endnu en anselig tilsyneladende tem
melig fyldig Topkrone; men ved nærmere Betragtning vil man,
da Træet ikke hæver sig over de omstaaende Bøge, op
dage ikke faa tørre Grene, som imidlertid ikke ere iøinefaldende; lige under Kronen ere Sporene af Bogens Paa
virkning synlige i deres fulde Udstrækning, idet de store

') Denne Eg staaer i den sydvestlige Udkant af Charlotfenlund tæt ved
Forsihavens Stakit. Stammens Omfang er c. 7 Fod, Træet er 55 Eod
høit og Kronens Skærmflade er 45— 50 Fod. Underskoven er Bøg og
Tjørn.
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Grene som tørre Arme udstrække sig til Siden og alle
deres Kviste ere tørre, saa at de hverken skyde Blade eller
Knopper. De nederste Grene have skilt sig fra Stammen,
saa at kun nogle tilbageblevne Stumper vidne om, hvor de
have siddet. Det næste Stadium: Egens Afgrening af Bøgene,
er fremstillet i Figg. 17 og 18. Udfaldet af Bøgenes Tryk
har været forskjelligt. Den Eg, som er fremstillet Fig. 17*),
er saa tilredet, at den er berøvet sine allerfleste Grene; den
har neppe saa mange Kviste tilbage, at den kan leve ret
længe. Allerede 12 Fod over Jorden begynde Arrene af de
afkastede Grene, men ikke alene alle de nedre Grene, endogsaa af Toppen ere de fleste Grene forsvundne, saa at Træet
ikke mere kan siges at have nogen egentlig Krone, men kun
nogle faa fjerntstaaende Topkviste, som endnu grønnes. Det
vilde ikke have varet mere end 2 å 3 Aar, førend denne Eg
var bleven Dødens Bytte, hvis ikke Skovrideren havde befriet
den for dens besværlige JNaboer, hvorved den blev sat istand til
at skyde nogle Vangrene og endnu at friste Livet i længere

Tid. Anderledes er det gaaet med den Eg, som er frem
stillet Fig. 18**); ogsaa denne har lidt meget af Bøgene,
som have berøvet den dens fleste Sidegrene og truet med
aldeles at undertrykke den, hvilken Skjæbne den imidlertid har
undgaaet ved at skyde i Veiret. Den kan ikke alene paa
denne Maade hævde sin Tilværelse, men ogsaa gjennem
disse Forandringer gjenvinde en ny Form, som vel afviger fra

’) Fig, 17 staaer i Bøgeskoven paa den sydlige Side af Vcien, som
fører tvers igjcnncni Charlotten I u i) d, imellem Teltene og Dyrehavsveien.

”) Denne Eg staaer i Bøgeskoven i den nordlige Del af Charlottenlund.
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den gamle, men ikke har noget lidende Udseende; istedetfor
at den som fritstaaende havde en lav, faaer den nu en rank
og høi Stamme; den brede Krone, som optog de Trefjerdeeller de Firefemtedele af Træets Høide, er ombyttet med en
lille Topkrone, som kun indtager en Fjerdedel af Træets Høide.
Det er den Form af Ege, der fremtræder i Bøgeskoven.
I det Foregaaende have vi imidlertid seet, at del ikke er
sjældent, at Bøgen kommer frem umiddelbart under Egens
Krone, ofte ganske nær ved Stammen. I dette Tilfælde er den
langt mere farlig for Egen, hvis Krone da forstyrres i meget
kort Tid. Naar Bøgen nemlig har begyndt at udfolde sine
Blade imellem de mægtige Egegrene, behøve de kun kort
Tid til at udbrede Forstyrrelse og Ødelæggelse til alle Sider.
Egens mindre Kviste falde af, Grenene ophøre at grønnes og
vise sig snart nøgne og skaldede.

Vi have hidtil talt om Egene i Bøgeskoven, vi vende os
nu til de rene Egeskove. Lige overfor er fremstillet en
Eg fra Knuthenborg Hestehave, der undertrykkes af Bøgene.
Denne Skov var en laalandsk Egeskov, hvor Træerne stode

i en (Jnderskov,
Kroner.

over hvilken

de bredte deres mægtige

Da Skoven blev tagen i (red, viste Bøgeopvæxten sig
i de Aabninger af Underskoven, som allerede fandtes, og som
forøgedes ved Gjerdselhugslen. De unge Bøge undertrykkede
først Haslerne; derefter kom Touren til de lavere Egegrene
i en Høide fra Jorden af omtrent 18 Fod. Saasnart disse
havde mistet Sidelyset, begyndte de at visne for snart at
gaae ud.
Altsom Bøgene skøde i Veiret, bleve liere Sæl
af de mægtige Egegrene Dødens Bytte og strakte deres
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bladløse Grene skaldede ud imod de unge Bøge, medens
den ovenfor værende Del endnu grønnes. Da Bøgene havde
Fig. 19.

Fig. 19. Egens Omfang er 11 Fod og 10 Tommer.
Stamhøiden til
den nederstc tørre Gren er 18 Fod, til den nederste l&vende Gren 43 Fod,
Træets Høide 60 Fod. Den nuværende Skjærmflade er 40 Fod, var oprindelig
80 Fod i Gjennemsnit. Egen er omgiven af den unge Bøgeskov, alene
paa den høire Side staaer en Ask. — Tegningen er udført efter et Da
guerreotypi.
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naaet det 40de Aar, indtraadte der en Standsning heri, idet
den fugtige Jordbund hæmmede deres videre Udvikling og be
virkede, at de bleve toptørre og mosbegroede. Herved fik
Egen nyt Liv, og der blev Tlaab om, at den kunde be
vare sin Tilværelse.
Saaledes stode de indtil 1847. Da
skete der en Forandring, idet der i dette og de nærmest
paafølgende Aar blev foretaget de fornødne Vandafledningsarbeider, hvorved Bøgenes Levevilkaar meget forbedredes.
De tabte Mosbeklædningen og begyndte strax en Kroneudvikling, der senere bestandig er fortsat og har foranlediget, at
Egen — som saamange af dens Kammerater — er bleven
indkneben og har maattet opgive sine Sidegrene. Bøgene
vedbleve nu at arbeide paa Egens Undergang. I Vinteren
1861 frembød den det Udseende, som foran er fremstillet.
Om 10 Aar vil den ophøre at leve. Haslerne vare iforveien
gaaede tilgrunde; naar disse mangle Lys fra Siden, forlænges
Skuddene, de bladbærende Kviste falde af, og kun i Toppen
af de smækkre Grene bliver der nogle Blade tilbage, som
ogsaa snart visne. Naar man et Par Aar senere passerer
Skoven, støder Foden paa en trøsket Knude. Det er Stødet
af Hasselen, som er ifærd med at hensmuldre.
Betragtningen af disse Egeruiner, der ere Resultater af
den frygtelige Indflydelse, som Bøgens Skygge øver paa de
stærke og sunde Ege, er vistnok den mærkeligste Fremtoning
af Skovlivet hos os. Man faaer derved en levende Forestilling om
Bøgens exclusive Karakter og undertrykkende Magt, hén er
paa den danske Jordbund istand til at trykke Skovens mæg
tigste Træer, taaler ingen anden Træart i sin Nærhed, men
stræber overalt at danne rene Bevoxninger af sin Art. (Jagtet de
andre Træarter ogsaa trykkes «af Bøgen, saa al de beskadiges,
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kvæles af den og vige Pladsen for den, ere Sporene af Bøgens
Indflydelse paa dem ikke saa iøjnefaldende, som Tilfældet er
med Egen.
Det hidrører fra, at ingen af“ dem har en
saa stærk Grenudvikling som denne, hvorfor deres Grene kun
kort Tid ere udsatte for Bøgens Skygge, før de aldeles falde
af. Her er altsaa ikke Leilighed til at see, saaledes som paa
Egen, at den tørre Død efterhaanden angriber hele den friske
Gren, eller til at iagttage, hvorledes det samme Onde Tid
efter anden haner sig Vei gjennem Kronen. Den Kraft,
som Egen har lagt i sine Grene, bevirker, at. de længere for
blive forenede med Stammen, endogsaa naar de bære Dø
dens Mærke, og herved bliver en Eg, som trykkes af Bø
gen, bedre skikket til at vise den ved Bøgeskyggen foraarsagede gradvise Udbredning af Tørheden, end nogen anden
Træart.
Mærkelig er i denne Henseende on Eg, som staaer i
Enghaven ved Svenstrup. Denne Skov er dannet af mange
forhen adskilte Skovholme, som nu ved Kunst ere forenede.
Flere af dem bestaae hovedsagelig af Ege, som høre til de
skjønneste i Sælland.
Imellem dem findes nogle gamle
Bøge, hvis Frugtbarhed har været saa stor, at de have besaaet Skovbunden, og den derved fremstaaede 40—BOaarige
Opvæxt trykker Egene. Fik Skoven Lov til at passe sig selv,
vilde snart alle de Ege, som ikke staae frit, være ligesaa
mishandlede af Bøgeopvæxten som Egene i Krogedals Vang;
men Eieren vil her ikke offre alle sine smukke Ege for den
overall frem træn gen de Bøg, som derfor ofte kues af Øxen,
hvorved Egegrenene beholde Nydelsen af Sidelyset. Man seer
her ikke fan Ege, som udstrække deres nedre, bladløse, tørre
Grene imellem Bøgeopvæxten, medens Toppen endnu grønnes.
14
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Men den Eg, som her (Fig. 20) er fremstillet, tiltrækker
sig i høiere Grad, end nogen af de andre, Opmærksomheden.
Jeg troer ikke, at nogen anden dansk Skov kan opvise en
Eg, der bærer saa uimodsigelige Vidnesbyrd om, al Høgen
fordærver Egen, eller hvor Sporene af Bøgens Paavirkning ere
saa iøjnefaldende, navnlig i saa stor en Udstrækning. Tredive
Fod lange Hovedgrene, aldeles udgaaede, tørre, visne og til
dels afbarkede, sees, forenede med Stammen, at strække
sig henimod Høgene. De mindre Grene bære ligeledes Dødens
Mærke. Løvet i Toppen tjener kun I il at fremhæve, hvorledes
Livssafterne ere samlede i en ringe Del, medens i den øvrige
Del af Træet Livet er udshikt. Vi see paa hosstaaende Teg
ning tre af Egens Banemænd. To af dem staae i Kanten af
Egekronen og have undertrykt de Grene, som strække sig ud
til Siden, medens den tredie Bøg rager midt op under
den og udøver derfra en endnu større formørkcnde, øde
læggende Indflydelse. Hvad deres Herkomst angaaer, da ere
de to fremkomne ved Selvsaaning, medens den tredie op
rindelig er et Stubskud fra den gamle Græsningsskov.
Synet af de mishandlede Ege fremkalder let hos Be
skueren en medlidende Deltagelse, hvilken Følelse har ledet
Flere til at. komme den mishandlede Eg til Hjælp og be
frie den fra dens Plageaander, de paatrængende Bøge. Andre
gjøre det Samme af praktiske Bevæggrunde, fordi de ikke ville
gaae glip af de gode Egestammer, som Tiden giver; men jeg
troer, at de Heste Skovdyrkere uden Smerte see paa, at deres
Ege forsvinde, saavel fordi del er en Naturnødvendighed, som
fordi Bøgeskove ansees for at give større Fordele end Ege
skove.
Uagtet man ved nogen Opmærksomhed i de allerfleste
danske Skovegne vil have god Leilighed til at see, hvorledes

Fig. 20.

Fig. 20. Egens Høide 44—48 Fod, Omfang 8 Fod, Kronens nuværende
Skærmflade i Gjennemsiut 24 — 28 Fod.
Den oprindelige Skærmflade
65 — 72 Fod. Den længste af de udgaaedc (Irene 28—30 Fod. Afstanden
Ira .lorden lil den nederste Gren 10 — 11 Fod. Iløgenes omtrentlige Høide
40 — 42 Fod. Den Bøg, som staacr [flia hoire Side, har-et Omfang af
38 Tommer; de andre ere tyndere
14*
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Egen trykkes af Bøgen og enten ligger under i Kampen eller
forandrer sin Form, er der dog Skove, som i denne Henseende
især maae tiltrække sig vor Opmærksomhed, hvor Bøgens
Omsiggriben .skeer i en stor Maalestok og er meget iøjne
faldende, eller hvor de Ege, som undertrykkes, udmærke sig
ved deres Størrelse eller Livskraft. Krogedals Vang behand
les, som vi ovenfor have sect, som Lystskov, hvorfor der holdes
over de gamle Bøge og Ege ligesom i Jægersborg Dyrehave. Men
Egene ere der langt, mere lidende, da de trykkes af Bøgeopvæxten; thi som Følge af Skovens Fredning, dannede der
sig en Opvæxt, og da den ikke fandt nogen Fjende i Vildtet,
saaledes som i Dyrehaven, havde den frit Spil paa den frugt
bare Jordbund.
Ifølge Skovens Behandling som Lystskov
faaer baade Gammelt og Ungt Lov til at voxe, og man
maa indrømme, at den frodige Ungskov ikke lidet bidrager
til Skovens Forskjønnelse; de gamle Bøge tage ingen Skade
deraf,, idet deres brede, tætte Kroner kue Ungskoven, men
Egene lide saameget desto mere. Man kan her let samle
Materiale til Tegninger, som kunne oplyse alle de Form
forandringer, Egene undergaae under Bøgenes Tryk. Ogsaa
Kæmpeegene, som i Aarhundreder ikke have mærket til Bø
genes Overgreb — thi Dyrene forhindrede Bøgeopvæxten fra
at være paatrængende — blive angrebne paa deres gamle
Dage. Saaledes have de unge Bøge berøvet den ene Kæmpeeg
mange Grene, og blandt dem en, der har en Længde af
28 Fod og endnu ligger paa Jorden. Paa den større Eg
(23 Fod 4 Tommer i Omfang) have Bøgene kvalt alle de
nedre Grene, og den grønnes kun i Toppen, som endnu
rager op over de stærkt voxende Boge.
Mange affældige
Ege i denne Skov ere bievne borttagne, og det er ind
lysende, at naar Mennesket ikke forstyrrer den frodige
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Bøgevæxt, ville om kortere eller længere Tid alle Egene være
tørre, saa al denne Skov, som før Fredningen var en Blan
ding af Eg og Bøg, bliver en ren Bøgeskov. Hvor værgeløse
end de store Ege ere imod Bøgeopvæxten, er dette dog ikke
Hovedgrunden til Egens Forsvinden af Skoven, thi den maa
søges i, at der ikke danner sig nogen Egeopvæxt, hvor Egen
staaer indblandet imellem Bøgene. Efterat Skoven var tagen
i Fred, bleve de Græspletter, som fandtes mellem Træerne, hurtig
dækkede med en frodig Opvæxt, men det var saa godt som
alene Bøgen, der dannede denne. Por Egen var der ingen
Plads: selv om nogle Agern spirede, bleve de deraf frem
komne Planter kvalte af Bøgen. Det er Egens Ulykke, at
den, hvor den voxer i Selskab med Bøgen, ikke kan forynges
ved Selvsaaning, der forresten selv i nogle Egeskove er
vanskelig.
Høibjerglodderne, cn lille Skov ved Skjoldenesholm, var
før Udskiftningen en Egeskov; imellem Egene fandtes faa eller
ingen Bøge. Fra Naboskoven trængte Bøgen ind, og der dan
nede sig en tæt Bøgeskov imellem Egene, som vel rage lidi
op over Bøgene, men alligevel næsten alle ere komne i
en lidende Tilstand. Umiddelbart ved Siden deraf ligger en
Skovlund, som en Bonde bruger til Græsning, og som derfor
endnu ikke er tagen ind til Fredning. Iler slaae Egene enkeltvis
og i Grupper; hvad der er af Underskov, er svunden ind til
Purrer, blandt hvilke lindes tiere Bøge. Det græssende Kvæg
sørger for, at Underskoven holdes tynd og lav, saa al lier er
mere af Græs end af Træer. Saaledes have ogsaa fløibjerglodderne været for 50 Aar siden, førend Skoven blev fre
det, men da dannede der sig en tæt Opvæxt af Bøg, som
trykker Egene. Af Eg spirede der enten Intet, eller ogsaa,
kom der Noget op, blev det kvalt af Bøgene, hisse gaae
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altsaa saaledes tilværks med at fortrænge Egen, at de først
ved at besaae Skovbunden umuliggjøre Egens Foryngelse og
derefter angribe Modertræerne.
Hvad Sorø Skove angaaer, da ere de naturlige Ege,
der staae i Sønderskoven imellem Bøgene, saaledes medtagne
af disse, al deres Ved har Ord for at være meget daarligt. Dog er det især i S user up Skov, at man kan iagt
tage Bøgeopvæxtens Forhold til Egene. Denne Skov er bleven behandlet som Lystskov, og det saaledes, at Alt fik
Lov til at voxe og Intet blev borttaget. Herved har en Del
af denne Lystskov faaet et vildt Udseende. Men Opvæxten
har faaet Leiiighed til at prøve Styrke med de gamle Træer.
Egen har som sædvanlig ikke givet nogen Opvæxt, derimod
er der Meget af Aim og især af Bøg. De gamle Bøge have
ikke kunnet holde Bøgeopvæxten frasig; dog er denne ranglet
og svag under Kronerne; men Egene, der ere aldeles værgeløse,
frembyde ynkelige Former som Resultater af det frie
Lystskovbrug,
i
i de fleste sydsællandske Bøgeskove kan man linde rige
ligt Stof til at studere Bøgens Kamp med Egen, dog frem
træder det vistnok stærkest i Vemmetofte Skove.*) Synet
af de gamle smukke Eges Lidelser i disse Skove er noget af
det Mærkeligste, som vore Skove kunne opvise. Før Udskift
ningen var der ikke mere Bøg end Eg i disse Skove. Saasnart
de bleve fredede og Opvæxten korn frem, kunde Egen kun be
holde enkelte Pletter, forresten var det Bøg (eller Ask), som
alene fyldte Rummet imellem de gamle Træer. Da Jordbun
den er frugtbar, og der maaske strax blev gjort noget for

’) Heri indbefattes
Egeskove.

naturligvis ikke Høistrup Skove, som ere rene
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Vandafløbene, var den naturlige Opvæxt frodig og saa rigelig,
al den dækkede Jorden med en tæl Underskov. Ogsaa her
herskede dengang Friheden i fuldt Maal: Intel blev borttaget,
All blev staaende, Gammelt og Ungt stod tæt sammen
pakket ved Siden af hinanden. De Skove, som før havde
været aabne og rige paa Græspletter, bleve vilde, næsten
uigjennemtrængelige Tykninger
I de sidste Aar har man
endelig begyndt at udlufte dette Vildnis, og derved er der
bleven lettere Adgang til de store Træer, som før vare skjulte
af Underskoven. Saa godt som alle Vemmetofte Skove ere
rigelig udstyrede med Ege, der have lidt frygtelig under
Bøgenes Tryk, saaledes Stubberup Skov, Hylleholt, Strandskov
og Vesterskov. Den 5| Fod tykke Eg, som staaer i Vestervraa, der er en Del af Vesterskoven, er smuk om Vinteren;
thi den har bevaret sine mægtige Grene; men om Sommeren
staae disse bladløse, den kaade ÖOaarige Bøgeskov har
overskygget den og berøvet den dens Blade; dog er det uvist,
om den endnu gjør nogle grønne Skud i Toppen, eller om
alle de grønne Blade, som her vise sig, ere Bøgeblade.
Paa Egen i Kaies Have have de unge Bøge især
øvet deres Myrdelyst. Egens nederste Gren er afbrækket, den
næste Gren, som har den antagelige Længde af 40 Fod, er
nu aldeles bladløs. En Bøg, der cr skudt ud mellem Egens
Hodgrene, var saa uheldig, at dens Top stødte paa den mæg
tige Egegren. Men derfor tabte den ikke Modet: hverken
den massive Grens stærke Skygge eller dens mekaniske Mod
stand kunde kue Bøgen, som bøiede sig til Siden; og efteral
dens Stamme har bugtet sig slangeformigt, som en Lian,
skyder den op i Egens store Krone og udbreder der sine
dødbringende Kviste. Ikke mere end to Fod udenfor denne
Bøg staaer der en anden, længere ude liere, som alle sam-
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drægtig arbeide paa at presse den sidste Livsdraabe af den
mægtige Eg. I en Menneskealder har Godsets Bestyrer, naar
han var til Udvisning, seel, hvorledes de unge Bøge, naar de
vare komne i 30 Aars Alderen, ødelagde Noget af Egen.
Hver Mai udskød der fra Bøgene nye Grene, der optoge en
Del Lysstraaler, som derved forhindredes fra at komme
nogle Egekviste tilgode; disse holdt derfor snart op al, grøn
nes og hentørredes,, og hvert Aar trængte Døden høiere op i
Træet, Grenene bleve tørre og brak af, og alene Toppen er endnu
grøn. Den vil være død om faa Aar, naar ikke Skovrideren
kommer den til Hjælp ved at borttage den farlige Bøgeopvæxt
og derved frelser, hvad der endnu er at frelse. 1 tre Aarhundreder har den gamle Eg voxel frodig og havt det godt;
den liar oplevet de for Beboerne sørgelige Perioder, da Sko
ven var saa medtagen af Kvæget, at den neppe kunde levere
del nødvendige Brændsel til Herregaarden. Det var Egens
gode Tid; Grasplellerne og Kvægslierne snoede sig den

Gang imellem Trægrupperne; Kvæget græssede ved Træets Rod
og umuliggjorde, al de paatrængende fatale Bøge voxede op
omkring den. 1801 blev Skoven lyst i Ered og Kvæget dre
vet ud, snart efter mylrede de langsomt voxende Bøge frem
i enhver Lysning; først undertrykkedes Græsset, saa al Jord
bunden blev bar, dernæst dannedes en Underskov, som ikke
kunde være andet end til Behag for Egen, da den skjærmede
om Egeslammerne og ved Løvfaldet gav den kraftig Næring.
Men da den unge Bøgeskov havde opnaaet en Alder af 30 Aar.
blev dens Væxt besværlig for Egen. I den forhen aabne Skov
blev der nu trangt og mørkt, og Egens Grene, der ikke kunne
savne Lyset, henblegnede.
Fra alle Danmarks Skovegne kan man samle Vidnesbyrd
om, hvorledes Egen maa vige for Bøgen. I de Skove, som
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ligge i Kjøbenhavns Nærhed, er der rigelig Leilighed til at iagt
tage delte Pliænomen, saaledes i ('harlot ten lu nd, Bernstorf
Lystskov, Ordrups Krat, Jægersborg Dyrehave. Det
iagttages ligesaa let i gamle naturlige Egeskove som i de unge
Plantninger: naar disse blive huggede saa lyst, at Under
skoven indfinder sig, kommer ogsaa Bøgen og undertrykker
med Tiden Egen. Exempler herpaa frembyde Tryggerød Plan
tage, Egebæksvang etc. I mange nordsællandske Skove er
Egen saa godt som aldeles fortrængt af Bøgen; det er saa
ledes Tilfældet med det andet l'rederiksborgske Distrikt, hvor
der i Ga nd løse Orne og andre Skove i Omegnen af Farum
ikke mere findes nogen hugbar naturlig Eg i Skovene. Om
Langelands Skove tilskriver Skovrideren paa Tranekjær mig:
»Efter mine Iagttagelser er det aldeles utvivlsomt, at Bøgen,
som en Skyggeplante, naar den aldeles overlades til sig selv,
efter kortere eller længere Tid ganske vil fortrænge Egen af
de danske Skove, der kun undtagelsesvis vil holde sig der,
hvor den begunstiges af Jordbunden.« Paa T li or seng har man
borthugget de unge Bøge, for at de ikke skulde skade Egene.
I det sydlige Fyen er der kun een Mening om Bøgens For
hold til Egen. I Huttens Statsskove borttages aarlig mange
Ege, fordi de ere kvalte af Bøgene. I Bjergeherred pleie
Skovejerne at borthugge de unge Bøge, fordi de beskadige de
gode Ege.
Senere skulle vi faae Leilighed til at om
tale, hvorledes Bøgen aldeles har fortrængt Egen fra mange
jydske Skove.
Disse Exempler, der kunne forøges med mange andre,

ere Kjendsgjerninger, som ikke lade sig bestride og som i
Almindelighed forklare os, at det, der bevirkede de store
Egeskoves Overgang til Bøgeskove, er, at Egen maa ligge under
for Bogen, hvor disse Træer voxe sammen. Da jeg først ud-
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talte den Anskuelse, var der kun Faa, som gave den Medhold;
hvor overensstemmende med Virkeligheden denne Mening end
var, og hvor let det er i enhver Skovegn at finde Stof til at
overbevise sig om Rigtigheden heraf, var der dog Mange,
som troede, at en Fortrængen af Egen ved Bøgen var lokal
og enkeltstaaende, idet man ikke kunde (inde sig tilrette i
den Anskuelse, at Bøgen skuide være stærkere end Egen.
Men senere ere de Allerfleste, som med nogen Opmærksomhed
have betragtet Forholdet, komne til den Anskuelse, som oven
for er udtalt fra Langeland, og det er sjeldent at træffe paa
afvigende Meninger. Disse ere ofte dannede ved Betragtning
af ejendommelige Forhold, som mange Gange kunne være
meget belærende, da man deraf erfarer, hvilke de naturlige
Tilstande ere, som skade Bøgen, men ikke Egen. Ja Nogle
gaae endog saavidt, at de paastaae, at der er Skove, livor
Egen undertrykker Bøgen, og oplyse det ved Exernpler, som
ogsaa tilsyneladende give denne Anskuelse Medhold. Det er
naturligvis en Misforstaaeise, at Egen nogensteds kan under
trykke Bøgen.
Derimod kunne Naturforholdene være saaledes, at Bøgens Væxt derved vanskeliggjøres, eller at den gaaer
ud, hvorved Egen, som befries fra dette Naboskab, bliver eneberskende og saaledes tilsyneladende har fortrængt Bøgen,
skjøndt del i Virkeligheden er de naturlige Forhold, navnlig
Jordens Fugtighed og Vinden, som have trykket den.
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Fjerde Kapitel.
Den Indflydelse, som Jordens Fugtighed over paa Forholdet
imellem Eg og Bog.
Det vilde være en Vildfarelse at troe, at Egeskoven over
all saa hurtig har givet Plads for Bøgen , som i de nys an
førte Exempler. De naturlige Forhold i mange Skove ere og
vare især i Fortiden af den Beskaffenhed, at de forhindrede
Bøgen fra at udbrede sig og voxe saa frodig, at den blev
istand til al skade Egen. Ja, der er Blandingsskove af Eg
og Bøg, hvor Bøgene hensygne eller døe, medens de over
levende Ege voxe frodig. Ganske tæt her ved Hovedstaden
optræder det mærkelige Forhold i en saa stor l dstrækning,
at tiet er paafaldende, at Ingen har lagt Mærke til det Usæd
vanlige, som her viser sig. Jeg tænker paa den Langenske
Plantning ved K lam penborg. Dens Hovedbestanddel er
Eg og Bøg, desforuden tindes der mange andre træarter,
som ikke vedrøre os her.
Egene have ligesom i de andre
Egeplantninger, der findes i Statsskovene, lidt af den tætte
Stand; efter Sigende bleve de først udhuggede for 20 Aar
siden. Men naar man tager Hensyn dertil, kan man ikke
nægte, at de staae ligesaa godt her som i de bedste Egeplantninger. Deres gjennemsnitlige Omfang kan sæltes til
36—40 Tom., skjøndl der er dem, der holde 60—70 Tom.;
ikke faa ere 90 Fod høie, og de, som have en fri Side, have
ganske gode Kroner, saaledes de, der staae paa Plantningens

nordlige Udkant.
Om Bøgene maa man derimod sige, at de i del Hele ere
mislykkede; der findes saavel enkelle Bader som hele Partier

220

deraf, der, uagtet de nu ere over 80 Aar gamle, altsaa i den
Alder, at de skulle afdrives, desuagtet ikke ere andet end
Slangbøge. Kieres Omfang er ikke større end 15—25 Tom
mer, medens de i den Alder pleie at holde omtrent 50,
og paa denne gode Jord burde have 70 Tommer. Disse
spinkle Oldinge have i Keglen en Høide af 40—45 Fod, og
kun enkelte af dem naae til 55 Fod, hvorvel ingen af dem
burde være lavere end 75 l?od; hertil kommer, at Stammerne
ere krogede og mosgroede. Kronerne, som overskygges af
Egene og de andre Træarter, ere langt større, end man skulde
troe var muligt i en saadan Stilling. I Klampenborg Kurhave
ere nogle af disse forkuede Bøge paa deres gamle Dage bievne
stillede frit og tørt, de ere derved komne sig Noget, have faaet
et sundere Udseende og ganske nette Kroner; men de mangle
Høidevæxten, hvilket giver dem et eget Præg. Eller mit
Skjøn nærme de sig i deres Udseende smukke Avnbøge. flvad
er nu Grunden til, at medens alle de andre Træarter i Plant
ningen (Eg, Aim, Løn, Ædelgran) have en god Væxt, og en
kelte, f. Ex. de stolte Ædelgraner, kunne opvise en Væxt, som
ikke overtræffes nogetsteds i Verden, befinder Bøgen sig i en
saa ynkelig Forfatning? Det er Grundvandet. Jordbunden er
saa fugtig, at selv i en mindre regnfuld Sommer er en stor Del
af Plantningen en Sump, hvorved Spadseregangene blive
meget ubekvemme. Bøgen kan ikke taale en saa vaad Jord,
derfor har den her en ringe Væxt og et sygeligt Udseende.
Del er bekjendt, at ogsaa Bygningerne i Kurhaven lide Noget
af Jordbundens Fugtighed. For at kunne dyrke Bøg med
Held paa en saadan Jordbund, maa denne først ved talrige
Grøfter befries fra det skadelige Grundvand. At alene dette
har bevirket Høgens usle Væxt, kan sees cleraf, at der
paa de tørre Pletter findes ganske gode Bøge; saaledes
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Fig. 21.

Fig. 21. Eg og Bøg, som slaae i den Langenske Plantning ved Klam
penborg, omtrent 90 Åar gamle. Egen er 75 Fod, Bøgen 28 Fod høi.
Egens Omfang er 58|, Bøgens 22 Tommer. Bøgens Stamme er kroget,
uregelmæssig fortykket:
Barken er opfyldt af Svulster, Huller og
Sprækker. Tegneren har forfeilel Høideforholdet: Bøgen er tegnet for høi,
Eøen for lav
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staaer der bagved
hvoraf nogle ere
En Sammenligning
paa den nordlige

Skovløberhuset regelmæssige smukke Bøge,
60 Tommer i Omfang og 90 Fod høie.
imellem Høgen og Egen kan bedst anstilles
Kant af Plantningen; den yderste Række
bestaaer her ligesom i de fleste Langenske Plantninger ude
lukkende af Ege, som gjennemsnitlig holde mere end 60 Tom
mer, ja enkelte 70 —80 Tommer i Omfang; de have en anselig Høidevæxt og temmelig gode Kroner, Indenfor Egene
staaer der en Række Bøge, som ved deres daarlige Væxt
danne en slaaende Modsætning til Egene. De have kun to
Trediedele af Egenes Høide og fremvise i mere end een
Henseende et sygeligt Udseende. Deres Stammer ere nemlig
krumme, <ofte sabelformede eller krogede. Barken er paa
mange opreven, paa andre opsvulmet. At. det ikke er Egens
Skygge, der her kuer Bøgen, er iøjnefaldende; thi som ét
mere lysbehøvende Træ har Egen udviklet sine Grene ensidig,
saa at de rage ud over Plantningens frie Side, medens Kro
nen af Mangel paa fornødent Lys kun har en ringe Udstræk
ning ind imod Plantningen, hvor just Bøgekronen udfolder sig.
Disse Bøge lære os, hvor usselt og forkuet dette Træ er, naar
det lider af Grundvand. Hvad Bøgeplantningens Behandling
angaaer, da udfordres der, for at denne skal lykkes, ikke alene,
at Træerne skulle være plantede med Omhu, og at Jordbunden
skal være frugtbar, men tillige at Vandet afledes. Det Første har
von Langen iagttaget; hans Bøge ere plantede med største .
Omhu paa en udmærket Jordbund. Men Eftertiden forsømte
dem: de bleve ikke udhuggede, og hvad værre er, de siode
i Vand og skrantede. Talrige Skovbetjente færdedes i Plant
ningen, Kjøbenhavnerne spadserede der igjennem og sang om
Sællands Bøgelunde og saae, hvorledes Mudderet truede med
at kue de stakkels Bøge.
Trods alle disse Lidelser ere
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Bøgene i Heglen ikke døde: de friste et kummerligt Liv, men
de fortvivle ikke om Fremtiden og troe paa, at deres Art dog
tilsidst faaer Magten, naar Vandafledningen engang her bli
ver indført. Vel bliver det ikke dem selv; thi de ere øde
lagte for stedse; men naar Plantningen bliver udhugget og
udgrøftet, kunne de besaae Jordbunden, og deres Afkom saaledes med Tiden brede sig over hele Plantningen og fortrænge
de andre Træer. Man maa ogsaa i den store Fugtighed, som
ofte ledsager det bindende Ler, søge Grunden til det mærke
lige Phænomen, som har vist sig i Grønhollshegn, hvor det,
trods al anvendt Flid, ikke er lykkedes at kue Egen og at
opelske Bøgeskov.
I Grønhollshegn staaer der en gammel naturlig Ege
skov, hvilket for nærværende Tid er en Sjeldenhed i NordSælland. Skoven er destoværre ikke større end 60 Tønder
Land. Den bestaaer af Ege, som ere 150—200 Aar gamle
og 20—27 Tommer tykke og brede deres store Kroner over
en frodig Underskov, der mest bestaaer af Hassel, blnndct
med kunstig opelskede Bøge samt enkelte llægebærtræcr.
Hvor Haslen er borlhugget, er Jorden dækket af yppigt Græs.
Jordbunden er dannet af Ler, og det ansees for at være den
frugtbareste Del af Skoven, hvorfor der er god Grund til her
at bevare Egeskoven; men efter den Praxis, som følges i
Statsskovene, er den frugtbare Jordbund netop Skyld i, at
Egeskoven er dømt til at forvandles til Bøgeskov.
I denne
Hensigt blev den tætte Hasselskov borthugget, for at man der
kunde nedhakke Bøgeolden. Da Jordbunden fik Lys, (lækkede
den sig med et frodigt Græsdække, der hidførte cn Mængde
Mus. Samtidig med Bøgene fremspirede selvsaaede Ege;
Musene fortærede Høgene, men skaanede Egene.
Skov
dyrkeren blev imidlertid ikke træt af at hjælpe paa Bøgen.
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1847 og 1853, som vare gode Oldenaar, bleve begge be
nyttede, idet den besværlige Hassel blev afhugget og Olden
nedhakket. Der fremspirede mange Høge, men ogsaa af sig
selv mange Ege. Agernaaret 1857 gav lier, som overall,
mange og gode Agern, og derefter fremmylrede 1858 Ege
planterne. Dette Aar var et godt Oldenaar; men dets Re
sultater vare langtfra saa heldbringende for Bøgen, som Agern
aaret 1857 var det for Egen; thi den meste Bøgeudsæd efter
1858 gik til Grunde i den paafølgende milde Vinter og tørre
Sommer. Resultatet er, at der trods de store Anstrengelser
for at fremhjælpe Bøgen er mere Opvæxt af Eg end af Iløg.
Da Egen saaledes paa Grund af Jordbundens særegne Be
skaffenhed har Magten, vil Forstvæsenet blive nødt til at følge
den Vei, som er den naturligste og fordelagtigste og i enhver
Henseende den rigtigste, nemlig at lade Egen beholde Pladsen
og ikke mere fremtvinge Bøg.

Endnu værre er det gaaet Bøgen i Christians sæde Skov
i den Del af samme, der foryngedes i Halvfemserne af C h ri s t i an
Ile venllow, efter hvis Plan Skoven skulde bestaae af Eg
og Bøg i lige Forhold. Denne Blanding vikle, dersom Jord
bunden ikke havde, været plaget af Grundvand, have ført der
til, at Egene efterhaanden vare bievne undertrykkede, ligesom
del er skeel i Statsskovene i Hütten Amt, hvormed vi senere
skulle gjøre Bekjendtskab, men den fugtige Jordbund bevir
kede, at det endte ganske anderledes. Der fortælles, at indtil
1830 voxede begge Træarter uden at den ene vandt noget
Forspring for den anden, men i Trediverne tiltog Grundvandet
saaledes i Skoven, at Bøgene paa mange Steder bleve lidende
og begyndte at sygne hen, og Sygdommen blev saa stærk,
al liere Hundreder af Træer aarlig døde. I Aaret 1845 var
Dødeligheden saa fremtrædende, at man begyndte at borttage
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de udgaaede Træer. 1 det Aar tog man omtrent 260 Favne,
hvortil der af disse 50aarige Træer omtrent er medgaaet 1000
Bøge. 1847 kunde den døde Masse anslaaes til 414 Favne eller
1300 Træer, og i Alt kan Massen af de udgaaede Bøge anslaaes
til 1100 Favne eller omtrent 4000 Træer. Denne Dødelighed
blandt Bøgene i Christianssædes Skove er en af de mærkeligste
Begivenheder, der har tildraget sig i de danske Skove, hvor
det ellers er en Lov, at Bøgen undertrykker alle andre Træ
arter, saa at enhver anden Skovart i Danmark bar Tilbøjelighed
til at blive en ren Bøgeskov. Det er i en Del af Christians
sædes Skove, som kaldes Gammel-Fredskov, at Sporene
af Bøge-Døden især ere synlige; men dette Phænomen frem
træder forskjelligt: ligesom der er tørre Ilolme, hvor Bøgene have
overlevet Ødelæggelsen, saaledes er der andre, hvor de kun
delvis ere forsvundne; men de tilbageblevne kunne ikke i Væxlen rnaale sig med Egene.
Paa flere Steder er bogstavelig
enhver Bøg forsvunden. Den friere Stilling, som Egene her
ved have faaet, har i Forening med den gode Jordbund givet
dem et tilfredsstillende Udseende. Med en Afstand af 16—18
Fod ere de 12—14 Tommer i Omfang, have ranke Stammer
og gode Kroner. Der har dannet sig Underskov under Egene,
paa et Sted er det Avnbøg, paa et andet Sted en frodig Bøgeopvæxt; thi efter Skovriderens Udsagn bleve de syge Høge ved
Slutningen af deres Liv meget frugtbare paa Olden.
Efterat vi ved Klampenborg og Christianssæde have lært
Bøgens Afsky for Grundvandet at kjende, kunne vi let forstaae den underordnede Stilling, Bøgen indtager i Ege
skove paa en leret, fugtig Jordbund, som vi træffe den i Sydsælland, men især paa Laaland, saaledes i den naturlige (ikke
foryngede) Del af Knuthenborg Hestehave. Iblandt de smukke,
15
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regelmæssige, omtrent 80 Fod høie Ege, staaer der lave, skæve,
knudrede krogede Bøgestammer, som imidlertid kunne have en
betydelig Førlighed og udbrede deres store Kroner under Egens
Grene, hvorunder de danne en Slags Underskov. I Storskoven
paa Guldborgland ere de gamle Bøge, som gruppevis staae
imellem Egene afvexlende med Avnbøge, ligeledes stygge og
lave. Egene hæve sig omtrent 40 Fod over dem. Flere
Bøgestammer kunne staae paa en Stub, ligesom her ogsaa
optræde kortstammede, bredkronede Dyrehavs - Bøge. Uagtet
Bøgen sandsynligvis i Aarhundreder har været i disse Skove,
røber den dog ingen Tilbøjelighed til at kappes med Egen
i Høidevæxt eller Kraft til at trykke den, men den hol
der sig i en forkuet og for Egen ikke farlig Tilstand, idet
den lader sig nøie med den beskedne Stilling at være
Egens (Jnderskovstræ, uden at nære ærgjerrige Hensigter
mod Skovens gamle Herre.
Det er naturligvis den fug
tige Jordbund, som forhindrer Bøgens frodige Væxt, hvor

imod Egen ikke besværes deraf.
Iler aabner sig en Ud
sigt til en foreløbig Besvarelse af et Spørgsmaal, som maa
paatrænge sig Enhver, der tænker over Forholdet mellem Bøg
og Eg.
Naar denne sidste er saa værgeløs mod Bøgens
Overgreb, bliver det vanskeligt at forklare, hvorfor endnu ikke
alle Landets Egeskove have maattet vige Plads for Høgen,
der dog allerede for mange Aarhundreder siden har havt
Fodfæste, og, hvad der endnu er mærkeligere, hvorfor der i alle
Landets Bøgeskove er indblandet naturlige Ege: deres Til
værelse vilde jo være en Umulighed, hvis Høgen overalt og til
alle Tider havde grebet om sig, saaledes som Tilfældet er for
Øjeblikket i Charlottenlund, Krogedals Vang og Høibjerglodderne.
Naar vi see hen til Bøgens kummerlige Væxt i Klampenborg
og Knulhenborg Hestehave, dens ynkelige Død i Christians-
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sædes Skov, ledes vi let paa den Tanke, at der, hvor Egen
kan holde sig, maae de physiske Forhold være saadanne, at
de forhindre Bøgens Væxt. Og da vi maae forudsætte, at
noget Saadant kunde træffes i de allerfleste Skove — enten
over hele Skoven eller dog i en Del af samme — bliver det
let forklarligt, at Egen ikke strax maalte vige, da Bøgen viste
sig i dens umiddelbare Nærhed, men at de tilstedeværende
Forhold, især Fugtigheden og Træernes frie Stand og deraf
følgende rigelige Nydelse af Lyset, maatte sikkre Egen dens
Tilværelse og trække dens Fortrængen af Bøgen i Langdrag.
Da de naturlige Forhold saaledes i mange Skove skabe store
Vanskeligheder for Bøgens Væxt og Udbredning, bliver Kam
pen imellem de tvende Træarter saa meget mere interessant,
navnlig ved de mange Momenter, der gjøre sig gjældende.
Komme Bøgens Frø i en Skov, der staaer paa Kridtbund, gjør
den i kort Tid store Fremskridt, og der behøves sandsynlig
vis ikke mere end 100 Aar, for at Egeskov paa en saadan
Jordbund kan blive til Bøgeskov. Spirer derimod Bøgen frem i
Egeskov, som staaer paa en fugtig, leret Jordbund, bliver den vel til
Træ, men det bliver en daarlig Bøg uden Sundhed, Væxt og Stør
relse, og i en saadan Tilstand kan den igjennem sit Afkom i
mange hundrede Aar leve under Egene, uden at disse have
noget at befrygte af de forkuede Bøge. Men engang forsvin
der Grundvandet, nu faaer den syge Slægt nyt Liv, og der
danner sig en rigelig Opvæxt, der udfører den Opgave, som
Fugtigheden i saa lang Tid har forhindret Modertræerne

fra at fuldbringe. Herved er del ogsaa skeet, at Kampen
mellem Egen og Bøgen ikke er afsluttet i Fortiden, men fort
sat eller rettere gjenoptaget i vor Tid, og det paa en saa
iøjnefaldende Maade og efter en saa storartet Maalestok, at
15'
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der aldrig har været bedre Leilighed til at iagttage den. I
det Følgende skulle vi gjennemgaae forskjellige Dele af det
danske Skovland, hvor Egeskovens Overgang til Bøgeskov
viser sig i sine forskjellige Stadier og under forskjellige For
hold. Jeg kjender ikke nogen Del af Danmark, hvor dette
fremtræder tydeligere, end i de Dele af Sælland, som indtages
af Bregentved, Gjørslev og Vemmetofte Skove, der indbefatte
Stevns og største Delen af Faxe Herred.

Femte Kapitel.
Bøgeskovens Forhold til Egeskoven i Stevns- og Faxe-Herreder,
paa Laaland og paa Als.
a.

Stevns- og Faxe-Herreder.

Med Undtagelse af Faxe Kirkebakke og nogle mindre
Høider have Stevns og Faxe Herreder et fladt Jordsmon, som
er leret og fugtigt. Da denne frugtbare Jordbund udfordrer en
saa stærk Bearbejdelse og saa mange Grøfter, at det overgik Bøn
dernes Kræfter, stod Agerbruget i forrige Tider trods Jordens
Frugtbarhed meget tilbage. Men denne Jordbundens Beskaffenhed
bevirkede ogsaa, at der er mere Egeskov bevaret her end i
det øvrige Sælland, hvorimod Skovene baade mod Nord og
Syd og mod Vest ere Bøgeskove. Allerede tidligere have vi gjort
Bekjendtskab med de mange, vel ikke store, Egeskove, som op
træde i Stevns og i den østlige Del af Faxe Herred, t. Ex. i
Hø is trup Skove, Kongeskoven ogArnøie Hestehave. I den
nordlige, vestlige og sydlige Del erBøgeskoven med flere
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eller færre spredte Ege fremherskende, saaledes
Valløs østlige Skove, Grevinde - Skoven, Brændemad , Eilemad og llæsede Skov. Imellem Egeskovene og Bøgeskovene
ligger en Del Skove, hvor Bøgen er stødt sammen med
Egen. Dette finder t. Ex. Sted i Nyskov Hestehave, GanneSkov og maaske endnu i nogle bregentvedske Skove, som jeg
ikke har faaet besøgt. 1 de Heste af disse Skove fremtræder
Forholdet imellem Eg og Høg saaledes, at den Side, der
vender imod de rene Egeskove, bestaaer af Eg, hvorimod den
Side, som vender imod Bøgeskove, er Bøg, som stadig mere
fortrænger Egen. Dette Forhold fremtræder saaledes i Ny
skov, en Skov paa 188 Tønder Land, der næsten støder op
til Kjøge Landevei. Den vestlige Del af Skoven, som vender
imod Grevindeskoven, er Bøgeskov, hvor der findes smukke
gamle Bøge, navnlig i den forrige Præsteskov. Den sydost
lige Del derimod, som ligger tæt op til Ege-Vænge, er ligesom
denne Egehøiskov med Underskov af Hassel og Hvidtjørn.
Midi igjennem Skoven gaaer der el Belte, hvor Bøgens Fremtrængen fra Vest og Egens deraf følgende Undertrykkelse
er stærkt fremtrædende. Ligesom i Krogedals \ang kan man
her skjelne imellem de forskjellige Tilstande, hvori Egen
kommer, eftersom den i større eller mindre Grad ei under
trykket af Bøgen.
Hvad Underskoven angaaer, da holder
Hvidtjørnen sig meget længer end Hasselen, men under Bø
genes Tryk blive deres Kroner snart meget aabne og deres
Grene tynde og opløbne. I Nordparten af Skovene ere endel
Ege borttagne, og derefter er der dannet en'stærk naturlig

Opvæxt af Bøg og Ask.

Om 50 Aar vil sandsynligvis Bøgen

have Magten over hele Skoven.
Arnøie Hestehave danner med Boels Skov og Sonder
skov en sammenhængende Skov, der er over 400 løndør

Land stor. Bøgen har her fortrængt Egen fra de sydlige
Skovparter Boels Skov og Sønderskov, saa at disse nu ere Bøge
skove, men at Egen før har været fremherskende her,
fremgaaer af de talrige Ege, der ere spredte imellem Bøgene.
1840 fandtes der i disse tvende Skovparter*) endnu en Egemasse af 800 Favne Tømmerege og 1900 Favne Brændeege.
I den nordlige Del af denne Skov, som dannes af Arnøie
Hestehave, er Egen derimod eneherskende, og da den er
beskyttet af en tæt Underskov, kan Bøgen ikke være
farlig for den, førend Skoven forynges, men da ville Bøge
planterne, indvandrede fra Boels-Skov, sandsynligvis snart vise
sig i Hugsterne og forberede Egens Fortrængen.
I TokkeSkov**) har Egen holdt sig i den nordlige og
sydlige Del af Skoven, hvorimod den har rømmet Midten,
der er optagen af Bøgeskov.
Ungt og Gammelt voxer ved
Siden af hinanden, da ingen regelmæssig Skovbehandling finder
Sted. I en Synsforretning, som blev foretagen den 28de Sept.

1660, omtales der blandt de af Svenskerne nedhugne Træer
217Ege***) og ingen Bøge. Da der ikke nævnes nogen Bøg,
fristes man til at antage, at Skoven dengang har været en
ren Egeskov, og de stedfindende Forhold tale ogsaa for,
at Bøgens Tilværelse i Skoven ikke er ældre. Dersom de
Svenske havde taget alle Egene paa samme Strækning, da
kunde en saadan Hugst i høi Grad begunstige Bøgens Ind
trængen. Imidlertid lærer det Følgende, at man let under
vurderer Bøgeartens Alder i Egeskoven.

’) Tilsammen omtr. 300 Tdr. Land.
*’) 102 Tdr. Land stor.

’”) Brasch.

Vemmetofte.

1 Del.

S. 204.
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Tæt ved Tokke Skov ligger Karise Hestehave; her ere
Bøgene og Egene blandede.
*)
Bøgen trænger her ikke frem fra
en bestemt Side, men den er overalt i Egeskoven, idet Egene
saaledes ere undervoxede af Bøgeunderskoven, at man næsten
overalt kan mærke, at Egen rnaa vige, og at Skoven om en
Menneskealder vil være en Bøgeskov. Modertræerne til de unge

Bøge have anselige,
Fod tykke Stammer.
Man vilde feile ved at antage, at ligesom det ikke vil
vare længe, inden Bøge-Ungskoven faaer Bugt med den over
legne Egemasse, saaledes er det ikke længe siden, at Bø
gen vandrede herind fra de østlige Bøgeskove. Men Vidnes
byrd om, at Bøgen allerede for længe siden er kommen ind i

denne Skov, ere de gamle Bøge, hvoraf der findes nogle, som
ere 1| Fod tykke og efter Udseendet at dømme ikke ere
yngre end 150 Aar. Imidlertid tør vi heller ikke fra deres
l'ødsel datere Bøgens Ankomst i Karise Egeskov, hvilket bevises
af en Synsforretning fra 1660
),
**
i hvilken der omtales, at de

Svenske i denne Skov havde rodhugget 531 Bøge; da man
kan forudsætte, at det er de store Høge, som ere betegnede
som rodhugne, fremgaaer det heraf, at Bøgen allerede 1660
var en væsenlig Bestanddel af Skoven. Det er saaledes forgjæves, at man bestræber sig for at erfare, hvor længe det
har varet for Bøgen at vinde det Gebet, den havde inde,
før Skoven ved Udskiftningen blev fredet. Som bølge al denne
er Bøgeopvæxten kommen frem imellem de forhen fritstaaende

Ege og fylder saaledes Græspletterne imellem dem, at Sko
ven efter Folks Udsagn har faaet et ganske andet Udseende.
Bøndernes Græsningsret i Skoven havde i den Grad fortyndet

•) Alene i Skovens sydlige Del er der endnu en lille Holm af Egeskov.

”) Brasch.

Vemmetofte.

1 Del.

S. 204-
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l»e\oxningen, at man fra Nordsiden kunde tvers igjennern den
aabne Skov see de Gaarde, som ligge paa den anden Side af
Skoven. Paa Græsset fandtes enkelte flasseler og Tjørne.
Disse bleve aldeles undertrykkede af Bøgen, som danner en
tæt Bevoxning, der dækker alle Pletter og lukker alle Aahninger. Hvad Skovens Fremtid angaaer, da er det mere end
sandsynligt, at Egene, der endnu danne den største Masse, i Løbet
af 30—40 Aar ville være saaledes trykkede af de opvoxende
Bøge, at Skoven i sin Helhed vil fremtræde som en Bøge
skov, hvori Egene ville føre et kummerligt Liv uden at kunne
forynge sig, indtil en regelmæssig Skovbehandling bort
tager dem.

Ogsaa i Vemmetofte*) Skove har Bøgen længe været,
men den fugtige Jordbund har paa mange Steder bevaret,
Egen, saa at en ikke ringe Del af Skovene endnu er ren
Egeskov. I andre Dele har Bøgen, begunstiget af Jordbunden,
faaet Magten; men i den største Del findes eller fandtes der
for kort Tid siden ligemeget af Bøg og Eg. Strandskoven
fremtræder nu i det Hele som en Bøgeskov, der er meget
rig paa indblandede Ege, men den østlige Del, som kaldes
Maregede, er ren Egeskov. I Vesterskoven (475 Tdr. Land
stor) afvexler Bøgeskov med Egeskov.
I Folehaven, 169 Tønder Land, er mest Bøg.

- Kaieshave,
- Enghaven,
- Fægyde,

10 —
29 —
21 —

—
—
—

- Vesterskoven**) 113 Tdr. —

har Egen Overvægten.
- —
-

') Heri indbefattes naturligvis ikke de til Høistrup henhørende Skove, som
ogsaa ere Klosterets Eiendom.
”) I indskrænket Forstand.
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I Rakkerskoven,
- Hestehave,

29Tønder Land, er ung Eg og Bøg.
75 —
—
er sluttet Bøgeskov med
spredte Ege.

- Vestervraa,

25

—

—

er mest Ask.

Ovenfor har jeg søgt at skildre, hvorledes Bøgeopvæxten
har tilredet de gamle Ege, og hvorledes der overalt i Ege
skoven har dannet sig en frodig Opvæxt af Bøg, der har
bevirket, at den oprindelige Hasselunderskov under Egen kun
har holdt sig i Maregede, men ellers er forsvunden eller for
mindsket til enkelte Træer. Denne frodige Bøgeopvæxt har
allerede meget bidraget til at indskrænke Egens Omraade.
For Fremtiden vil det gaae langt hurtigere med de naturlige
Eges Forsvinden af Bøgeskoven; thi for nogle Aar siden har
man begyndt en regelmæssig Behandling af Vemmetofte Skove,
hvorved den gamle Masse borttages og der skaffes Lys og
Luft i de tætte Tykninger, hvor Træerne, overladte til sig selv,
have voxet i Fred, frie for alle Overgreb af Mennesker og
Dyr siden Udskiftningen. Ved denne Udluftning vinder Bøgen
stedse mere Plads.
Imidlertid er det værd at lægge Mærke til, hvorledes
Bøgen voxer paa den fugtige Jordbund, endnu førend den
ordenlig afgrøftes. Grundvandet har nemlig tvunget Bøgerødderne til at holde sig i Overfladen og det i den Grad, at
da den 50aarige Bøgeskov blev udhugget i Folehaven, begyndte
Stammerne at hælde, idet Rødderne ikke vare mægtige nok
til at holde dem lige opreiste. Et Sted i Strandskoven havde
Grundvandet saaledes paavirket Bøgene, at de begyndte at
blive toptørre, men Grøftningen var atter her det virksomme
Lægemiddel, som fordrev dette Onde. Paa et Sted, vel ikke
af større Udstrækning end 10 Tønder Land, er det lykkedes
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Egen at Forynge sig. Det er i Sælland meget sjeldent, og da
der ikke var Mangel paa gamle Bøge i Nærheden, kan det
ikke forklares paa anden Maade, end at Jordbundsforholdene
her vare saa ugunstige for Bøgen, at de maatte overlade
Pladsen til Egen.
Jeg har flere Gange i del Foregaaende gjort opmærksom
paa den store Indflydelse, som . Udskiftningen og Græsnin
gens Ophør i Skoven øvede paa Forholdet imellem Bøg
og Eg. Der gaves herved Bøgen nyt Liv; dens Udbredning fik et
nyt Opsving, den tog atter fat paa Kampen med Egen, der
i flere Skove havde hvilet i Aarhundreder, i hvilken Tid der
havde hersket en Slags Vaabenstilstand imellem Træarterne.
Da Udskiftningen saaledes gjør Epoke i Skovenes Historie, er
det af Interesse at faae Kjendskab til Skovenes Tilstand,
førend de bleve paavirkede deraf. Det er saa heldigt, at der
ogsaa i den Egn findes enkelte Skove, som give os en god
Forestilling om, hvilket Udseende Skovene frembøde paa den
Tid.
Det er saaledes Tilfældet med Turebyholm Dyre
have, som foruden nogle Aske og Alrne hovedsagelig bestaaer
al' Bøg og Eg, der staae i Grupper, afsondrede ved Græs
pletter; Egegrupperne ere i Reglen mindre end Bøgegrup
perne; findes der i disse en enkelt Eg, trykkes den stærkt.
Men forresten vinder Bøgen ikke Terrain, thi der kan ikke
danne sig nogen Opvæxt i en saadan Skov, hvor Dyrene
græsse og afbide ethvert spirende Træ. Siden 1803 har herværet Dyrehave. Dengang havde den største Del af Bregentved Skove sandsynligvis et lignende Udseende. Bøge og Ege,
undervoxede med Græs og med sparsom Underskov, stode
blandede eller hver for sig i Grupper. 1 en tidligere Tid
havde Bøgen vundet Indgang i Skoven og fortrængt en stor
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Del af Egene, men denne Fremgang var til forskjellige Tider
standset i Skovene, først, paa Grund af Jordbundens Fugtighed,
og da den i Aarenes Løb var aftagen noget, havde Egen faaet
en ny Allieret i Dyrene, de vilde og tamme, hvis Intervention
i Skoven var til Fordel for Egen.
Saaledes var Tilstanden i de allerfleste danske Skove lige
til Udskiftningen, som befriede alle Skovene undtagen Dyre
haverne fra Dyrene. En Følge af denne Frihed var, at de
unge Bøge mylrede frem paa de aabne Pletter og beleirede

de hidtil f'ritstaaende Ege.
De Bregentvedske Skove, hvor vi hidtil have betragtet
Forholdet mellem Eg og Bøg, ere alle mindre Skove,
som tildels have været i Bøndernes Vold, hvilket har for
hindret Træernes regelmæssige Udvikling. Vemmetofte Skove
ere vel af betydelig Udstrækning, men Eg og Bøg ere
her, baade som enkelte Træer og som Skovpartier, saaledes blandede, at det er vanskeligt at skaffe sig en Over
sigt eller at finde den Vei, som Bøgen har fulgt i sin Udbredning.
Ganne Skov, der ogsaa henhører til de større Skove,

idet den er 635 Tønder Land stor, udmærker sig ved den
Regelmæssighed, som her finder Sted imellem Bøgen og Egen,
hvilket gjentager sig igjennem hele den store Skov. Næsten
hele den gamle Masse bestaaer af Ege, som gjennemsnitlig
ere 3 Fod tykke, og Afstanden imellem dem er i mange Dele
af Skoven kun 14 til 20 Skridt, saa at Egene næsten staae
hinanden saa. nær som i en Egeskov. Og dog, naar man be
finder sig i Skoven, synes dønne snarere at være en Bøge
skov, da Bøgene ere langt talrigere end Egene. Men paa et
ringere Mindretal nær er det lutter unge Træer, som gjennem-
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snitlig kun ere 10 Tommer tykke, og hvis hele Udseende
vidner om, at de ere fremvoxede i Begyndelsen af dette Aarhundrede efter Udskiftningen. Ligesom i nogle andre, især
laalandske, Skove, som før Udskiftningen hovedsagelig vare
Egeskove, fandtes her nogle gamle Bøge, fra hvilke, efter at
der er kommen Fred i Skoven, udgik en Opvæxt af Bøg, der
trykker de gamle Ege og forhindrer Egens Foryngelse. Men
her fremtræder noget Mere i Forholdet mellem Eg og Bøg:
uagtet Bøgene ere saa talrige og have besat hele Skovbunden
imellem Egene, er det dog ikke lykkedes dem at under
trykke Egens Kroner, som udbrede sig og rage høit op
over Bøgeskoven. Vel ere de nedre Egegrene, som begynde
omtrent 16 Fod over Jorden, undertrykkede af Bøgene og
indsvundne til nogle tørre Stumper; men omtrent i 30 Fods
Høide udgaae friske Grene, som ikke ere stillede vand
rette , men noget oprette. Paavirkede af Bøgens Tryk ere
Egene skudte i Veiret til en Høide af 80 Fod, og de have
udviklet deres Kroner høit over Bøgene, saa at man i Afstand
let skjelner imellem Ege- og Bøgekronerne.
Det er især i
Eftersommeren, at Forskjellen imellem Bøgens mørke Løvtag
og de fremragende lysegrønne kuppelformige Egekroner tyde
ligt fremtræder, og de sidste staae i nogle Dele af Skoven
hverandre saa nær, at denne i Afstand viser sig som en Ege
skov. Bøgene have saaledes forrnaaet at beskygge den nedre
Del af Egekronernes Grene, at disse ere aldeles undertryk
kede eller indtørrede til visne Grene, som strække sig ind
imellem Bøgene, men Egene have i Toppen vundet det, som
de have tabt forneden, idet de der have dannet sig nye Kro
ner, og hvad det mærkeligste er, Bøgene synes ikke at være
istand til at følge dem.
Ilvad mon det er, som har
standset Bøgens Væxt, saa at dens Krone ikke har
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kunnet frembringe en saadan Fylde af Grene og
Løv, at Egene hieve kvalte af dens Skygge? Grundvandet
har naturligvis gjort Sit tii at hæmme Bøgens Væxt; thi vel
viser Skovbunden sig ikke i høi Grad fugtig, men flere
Bøge bære dog Mærke deraf, idet de ere krumme og inosgroede, og af Grøfter er der, ligesom i de fleste af Grev
skabets Skove, ikke mange. Alligevel synes den naturlige
Fugtighed, som her optræder, ikke at være saa stor, al vi
alene deraf kunne udlede Bøgens Tilstand.
Det lader nem
lig til, at Høgen her i sin Bestræbelse efler at naae de
høie Ege, har svækket sig saaledes, at den maa opgive
at beseire Moderegene, og lade sig nøie med at dække
Skovbunden og saaledes forberede Seiren for sine Efter

kommere.
Allerede tidligere har jeg gjort opmærksom paa,
at der existerer Forhold, under hvilke de lysbehøvende Træer
kunne virke hæmmende paa de skyggetaalendes Væxt, hvis
Krone og Stamme da bære Mærke af at have udviklet sig
i en mindre gunstig Stilling. Derfor fordrer ogsaa den prak
tiske Forstmand, at Egene skulle borttages, fordi de trykke

Bøgene.*)
’) For den overfladiske Betragtning er Behandlingen af Ganne Skov
meget praktisk; her er en stærk Bevoxning af tilsyneladende gode
Ege, som staae hverandre temmelig nær, og dertil en hel Bøgeskov,
som fylder Rummet imellem Egestammerne; men ved nøiere Under
søgelse viser det sig, at en stor Mængde Ege ere, hvad Vedet angaaer, fordærvede. Det er naturligvis Bøgene, der i en saa høi
Grad have formindsket .Værdien af Egene, at af Skovens Ege, som
1844 beløb sig til 7400, vare kun nogle Hundrede i sund Til
stand, saa at Taxationen kom til det Resultat, at der i Skoven om
trent fandtes 6000 Favne Egeved, der betegnedes som Brænde, medens
kun 325 Favne egnede sig til Tømmer. Naar det kom an paa For
delen, burde de gamle Ege allerede for længe siden være befriede fra
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Forholdet imellem de tvende Træarter har hidtil vist sig
saaledes, at Egen, ude af Stand til at taale Bøgens Skygge,
bukker under, naar den paavirkes deraf. Bøgen er den under
trykkende, Egen den værgeløse.
I Ganne Skov faaer det
næsten Udseende af en Kamp; den trykkende Bøg finder ikke
alene Modstand i Jordbundens Beskaffenhed, men ogsaa i de
overragende Egekroner, som skade dens Væxt.
Efter at have seet, hvorledes Bøgen i mange Skove, som
ligge i Faxe og Stevns Herreder, allerede i en tidlig Tid har
begyndt at fortrænge Egen, men i dette Aarhundrede med
fornyet Kraft har gjenoptaget Kampen, staaer det tilbage at
omtale, hvorledes Forholdet imellem de tvende Træarter er i
de Skove, hvor en af dem er saa fremherskende, at Skoven
derved faaer Karakteren af en Bøge- eller Egeskov. Af de
første ere flere saa rige paa indblandede Ege, at de derved
tydelig røbe, al de engang have været Egeskove. Dette gjæider saaledes om Grevinde-Skoven. I denne Bøgeskov, som
er 804 Tønder Land stor, fandtes i 1844 6820 Ege, som vare
vurderede til 7780 Favne; af Bøge fandtes der 95,000, vur
derede til 24,800 Favne. Iler staaer altsaa omtrent 8 Ege paa
hver Tønde Land. Efter Antallet kommer der c. 15 Bøge paa
en Eg, men naar vi tage Hensyn tilVedmassen, er Bøgen kun
lidt over 3 Gange saa stærk som Egen. Ogsaa i den nærliggende
Munke-Skov, som er 305 Tønder Land stor og henhører til
Giesegaard, er der saa betydelige Bester af den gamle Ege
skov, at der 1843 fandtes 7 store Ege paa hver Tønde Land.
Det er naturligvis Jorden, som har tvunget Høgen til at taale
de paatrængende Bøge; men Besidderen, der saavidt muligt over
lader alt til Naturen, ogsaa Skovens Udhugning, bryder sig, overens
stemmende med denne Regel , ikke om , at Egenes Godhed med
hver Dag forringes.
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saa talrige Ege i Bøgeskoven; thi i Brændemad, der staaer
paa en bakket og derfor mere tør og sandblandet Jordbund,
fandtes 1840 kun 378 Ege, som hver holdt f Favn. Da denne
Skov er 243 Tønder Land stor, kommer der altsaa omtrent en
Favn Eg paa en Tønde Land, eller med andre Ord, i Grev
indeskoven staaer der ti Gange saa meget Eg som i Brænde
mad. Egene ere altsaa endnu tilstede i Bøgeskoven, men i
forskjelligt Antal. Det vil ogsaa være af Interesse at vide, om
de saakaldte rene Egeskove ere det i Virkelighed, eller om
ogsaa her findes indblandede Bøge. Der er virkelig nogle,
navnlig af de mindre, som kunne siges at være frie for Bøg.
I Egevænge og Høistrup Egeskov findes saaledes ikke en
eneste Bøg. I Kjederup Tyk saae jeg kun to Bøge, efter
Taxationen er der fire; fra Morreskoven angives der 16 Bøge,
i den hosliggende Slaagaards Skov saavelsom i Stubbekrogen
findes der ingen Bøge. De omtalte Egeskove ere ikke store,
enhver af dem, med Undtagelse af Iløistrupskov, er mindre
end 100 Tønder Land; kommer hertil, at de ere isolerede,
følger deraf, at de langt lettere kunne blive frie for, at en
kelte Bøge skyde frem paa de tørre Pletter i Skoven.
Dette har været Tilfældet i de fleste store Egeskove,
hvis Forvandling til Bøgeskov blev indledet ved, at enkelte
Bøge, som stode i Egeskoven, vare beredte til at besaae
Skovbunden, naar en bekvem Leilighed tilbød sig, saaledes
som da Græsningen ophørte i Skovene. I dette gunstige Øieblik var det let for Bøgen al udbrede sig i Egeskoven. Men
nu, da Underskoven har vundet Styrke, vil det være vanske
ligt. for et Bøgeolden at spire i denne og senere arbeide sig
frem derigjennem; thi hvad enten nu Underskoven bestaaer
af Hassel eller Hvidtjørn, danner den en beskyttende Vold
omkring Egen, som Bøgen vanskelig kan bryde. I Egeskoven

paa Gjørslev Gods, saavelsom ved Vemmetofte, staaer der
enkelte Bøge imellem Egene, hvorfor Bøgen hurtigere vil
udbrede sig, forsaavidt Jordbunden ikke forhindrer det.
I faa Ord kan Bøgens Forhold til Egen i Stevns og Faxe
Herreder sammenfattes saaledes: Ligesom Bøgen har Magten
i Vallø Skove, som ligge umiddelbar Nord for de nævnte
Herreder, saaledes ér den ogsaa i Tidernes Løb bleven frem
herskende i den vestlige Del, saasom i Grevindeskoven,
Tureby Kohave, Tureby Hestehave, Børsted Vænge, Hasleurne, Sophiendals Hestehave, samt i den sydlige Del
i Brændemad, Eilemad, i Gisselfeldt Skove. I den østlige
Del af denne Egn træffe vi derimod et Bælte, hvor Egen
endnu er eneherskende, navnlig Maregede, Høistrup Skove,
Magleby Skov, Kongeskoven (Birkeskov, Raahoved Skov), Slaagaards og Morre Skov, Arnøie Hestehave, Olestrup Skov,
Kjederup Tyk og Egevænge. I de imellem Bøge- og Egeregionen beliggende Skove: Nyskov, Karise Hestehave,Tokke
Skov, Ganne Skov og i Vemmetofte Skove er Bøgen i fæ rd med
at fortrænge Egen. Uagtet den allerede i gamle Dage, men
især efter Udskiftningen, har gjort store Fremskridt paa Egens
Bekostning, er denne dog, som vi før have seet, fremherskende
i ikke faa Skove, som næsten alle ligge Øst for de nylig
nævnte. Begunstiget af Jordbunden, beskyttet af den stærke
Underskov vil Egen endnu i lang Tid holde sig her, naar ikke
Skovdyrkeren ved rene Hugster forstyrrer Egeskoven og ba
ner Veien for Bøgen. Da Egen saaledes har holdt sig i
Øst og da det er fra Vest, at -Bøgen stadig trænger
frem, kunde man fristes til den Anskuelse, at Bøgen, kommende
fra Vest, tidligere har faaet Magten i Vest- og Mellemsælland, idet den derfra har bredt sig imod øst, stadig vin
dende mere Jord fra Egen, og at den derfor sidst er an-
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kommen til Skovene i Stevns Herred. Det skulde da være
denne Vandring fra Vest mod Øst, der har bevirket den forskjellige Sammensætning, som Skovene have, der ligge i denne
fletning : først Bøgeskov, derefter Blanding af Uøg og Eg
og endelig Egeskov. Men det er kun tilsyneladende, at det er
Retningen og Afstanden, som bestemme, hvor Høgen allerede
er fremherskende og hvortil dens Udbredning endnu ikke er
naaet. Som enkelt Træ kan man ikke sige, at Bøgen har
tidligere været i Grevindeskoven end i Vemmetofte- eller i
Gjørslev Skove.
Hvad der har bevaret Egeskovene til vor
Tid, er ikke Beliggenheden, men Jordbunden. En sællandsk
Skov, som staaer paa en for Bøgen gunstig Jordbund, vilde
for længe siden have været en Bøgeskov, ligegyldigt orn den
ligger i det ene eller det andet Hjørne af Sælland. Dette
kan bedst sees af Gjørslev Bøgeskov: uagtet denne ligger paa
den østligste Kant af Stevns Herred, er det en Bøgeskov, som
i Skjønhed, Sundhed og Kraft savner sin Lige i Danmark. Alt
vidner om, at Bøgen i mange Aarhundreder her h<ar havt Mag
ten. Til Støtte for denne Mening skal jeg kun anføre, at
denne Skov er saa godt som uden Indblanding af naturlige
Ege; det er næsten bogstavelig en ren Bøgeskov. Navnet Gjørs
lev Bøgeskov maa heller ikke oversees; thi det tilkende
giver, at denne Skov i Fortiden dannede en Modsætning til
alle Omegnens Skove: Dyrehaven, Magleby Skov, Kongeskoven
og en Del ryddede Skove, som alle vare Egeskove. Det er
atter Jordbunden, som her gjør Udslaget. Kridtet kommer
her frem til Overfladen, og for denne Jordbund har Høgen en
afgjort Forkjærlighed, ligesom den her er istand til at kue
enhver anden Træart.
16
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b. Laaland.
I Sælland vise Skovene i Stevns og Faxe Herreder bedst
Egeskovens Overgang til Bøgeskov, idet den her foregaaer i
større Omfang end i andre sælkindske Skovegne; alligevel vil
der, naar ikke Skovdyrkningen forstyrrer Tingenes naturlige
Gang, medgaae meget lang Tid, inden Egeskoven forsvinder.
Det er navnlig de smaa Egeskove, der længst kunne holde
sig fri for Bøgen, hvorimod denne i alle de større Skove enten
har Magten eller faaer den i den allernærmeste Fremtid.
Paa Laaland er Egeskoven derimod, dersom jeg kan bruge
dette Udtryk, langt stærkere og langt seigere i sin Modstand.
Som vi ovenfor have seet, staae her de smukkeste danske
Egeskove, og i forrige Aarhundrede var der paa Laaland langt
mere Egeskov end Bøgeskov, som paa enkelle Undtagelser
nær var af daarlig Beskaffenhed, hvorimod Egeskoven kun i
faa danske Skovegne fandt sin Lige. Det er atter her Grund
vandet, som har bevaret Egen og lammet Bøgen i dens Frem

gang; alligevel er der ogsaa god Leilighed til at iagttage
Bøgens Fremtrængen og Egeskovens Formindskelse, ligesom
det ikke vil være overflødigt at medtage dette her, tilmed da
her fremtræde Forhold, som det. Foregaaende kun har givet
Anledning til at behandle ufuldstændig.
I Grevskabet Knut hen borg s Skove er Egeskovens For
vandling til Bøgeskov i Mands Minde skeet i større Omfang end
andetsteds. Man faaer her den klareste og fyldigste Forestil
ling om de Aarsager, som fremskynde eller forhale Bøgens
Udbredning; det være nu, at Naturforholdene og Skovdyrk
ningen her mere end andetsteds have fremskyndet Forvand
lingen, eller at det traf sig saa heldig, at denne Be
givenhed havde til Vidne en Mand, som ikke alene er en
dygtig Skovrider, men ogsaa har Sands for Træernes Natur-
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historie. Unægtelig viste Jordbunden sig efter Udskiftningen
paa mange Steder i Egeskovene skikket til at bære Bøg, men
det var kun pletvis, saa at den kun til en Tid begunstigede
Bøgens Udbredning, der senere netop i Jordbunden mødte
store Hindringer. Alligevel forsvinder Egeskoven paa Knuthenborg og giver Plads for Bøgeskoven, som her er Gjenstanden
for Skovdyrkningen; men for at dette kan ske fuldstændig, maa
Jordbunden underkastes en radikal Bearbejdelse , hvoraf Føl
gen atter bliver, at denne Skovarts Forvandling her foregaaer
med en Planmæssighed som i intet andet dansk Skovdistrikt,
ligesom den ogsaa omfatter en større Strækning. Af Natu
ren vare Eg og Bøg saaledes fordelte: der var vel Skove,
hvor Bøgen havde Overvægten, og hvor der var faa ind
sprængte Ege, men disse Skove havde en meget ringe Ud
strækning; og der var Egeskove uden Bøge, men den største
Skovstrækning indtoges af Egeskov med en Underskov, hvis
Frodighed bestemtes af Dyrene. Imellem Egene stod der
enkelte ofte gamle, lave, bredkronede og sygelige Bøge.
For Øieblikket er Knuthenborgs Skoveiendom opløst i
mange Skove, af hvilke den største, Merrits-Skoven, er 510
Tønder Land stor; derefter følger Lgleholt, 312 Tdr. Land;
3 Skove ere imellem 250 og 150 Tdr. Land, 6 Skove ere
imellem 90 og 40 Tdr. Land; og af de øvrige 21 holde flere ikke
20 Tdr. Land;, saaledes fremtræder Skoven nu opløst i 32
Stykker.
Dette skete ved Udskiftningen , som paa en
gang forandrede Skovens Bevoxning, Tæthed, Udstrækning
og Form. Da Bønderne havde Græsningsret i største Delen
af Grevskabets Skove*), vare disse samlede i enkelte store

n Der skal før Udskiftningen have været 700 Tønder Land Fredskov.

16’
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Skove, der 1776 omtales saaledes af Rhode*): »Gjennem
»Hundseby Sogn strækker sig i Øster og Vester til begge
»Sider udenfor Sognet den bekjendte store Mare Skov, tre

»Miles Længde, og hvor denne i Vester slipper, begynder den
»store Ugleholdt Skov, som er ligesaa stor, om ikke større
»end den forrige, men mere forliugget. Grevskabet Knuthen»borg har af god Skov vist endnu tre til fire Kvadratmile af
»Eg og Bøgetræer. Alt det, som Grevskabet nu indtager,
»var tilforn de velsignede Nonner paa Maribo Kloster til
førende.«
Begtrup angiver dog Knulhenborgs daværende
Skovareal ikke større end lil 5500 Tdr. Land; heraf forbeholdt
Grevskabet sig omtrent 3000 Tønder, Kesten fik Bønderne,
og da det ikke var Fredskov, blev det Meste omformet til
Agerjord. Da den daværende Greve var bleven Eneherre i
Skoven, begyndtes der strax paa Hegningen; man gjorde
allerede dengang ogsaa noget for Vandafledningen, hvorved
Jordbunden blev istand lil at nære Bøg, og da Kvæget ikke

længer forhindrede det, dækkede Græspletterne sig med Bøgeopvæxt. Egen havde imidlertid en naturlig Beskytter i Under
skoven, som, da den ikke mere blev studset og klippet af det
sultne Kvæg, skød i Veiret og bredte sig til Siden og det
med stor Frodighed.
I Knuthenhorg Skove har jeg havt Leilighed til at
iagttage denne Udvikling af Underskoven; men i Hardenberg
Egeskove, som ligge i Nærheden, staae paa samme Jord
bund og kort sagt befinde sig under samme Forhold, har
jeg besøgt Skovstykker, som dels endnu ikke ere tagne i
Fred, dels ere bievne det først for et Par Aar siden, og hvor denne

’) Rhode:

Laalands Historie. 1776. S. 517.
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Udvikling derfor ikke saaledes sees, her hvor Bondens Kvæg endnu
græsser i Egeskoven, er Iløiskoven dannet af smukke Ege, omkring
hvilke forbidte Buske af andre Træarter staae i Grupper. Nabo
skovstykket var for nogle Aar siden fra at være Græsningsskov
blevet indlaget til Fredskov; den største Forandring, som her
er foregaaet., bestaaer i den stærke Væxt af Hasselen og den
øvrige Underskov, hvilken er saa stærk, at disse Buske blive
kappede, for at de ikke skulle trykke den Opvæxt, som har
dannet sig fra Iløiskoven. Vende vi tilbage lil Knuthenborg,
da kan det ved et indtræffende heldigt Oldenaar lykkes Bøgen
at danne en Opvæxt, naar den kan besaae Skovbunden, før
Underskoven er kommen til Magten.
Senere blive For
holdene ugunstigere for Bøgen; thi det er meget vanske
ligt for et Bøgeolden al spire og voxe igjennern den tætte
Hassel og Hvidtjørn. Underskoven bliver altsaa Egens natur

lige Allierede. Imidlertid forsvandt ofte dette gode Værn, idet
der allerede dengang i Underskoven blev foretaget betyde
lige Hugster, som vare nødvendige for at skaffe Materiale til
de mange nye Hegn , som Udskiftningen fordrede. Disse
kunde ansees for Saanings-Hugster for Bøgen; ogsaa Egen
fik herved Brug for sine talrige Agern, og saalænge Jorden
endnu led af Fugtighed, kunde de unge Ege voxe fra Bøgene;
senere blev Forholdel omvendt, Bøgene vandt i Frodighed og
trykkede Egene. Naar de unge Bøge vare befriede for Under
skovens Tryk, stode de mellem de gamle Ege og enkelte lige
under Egekronen. Det dæmrende Lys forhindrede ikke Bøgens
frodige Væxt, men, som vi have forsøgt al skildre, denne
berøvede de mægtige Egegrene Sidelyset og undertrykkede
dem, saa at mangfoldige af de gamle Ege bragtes i en sygelig
og affældig Tilstand. Allerede i 1'orveien var Underskoven
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under Bøgens Skygge indsvunden til lave Stød. En stor Del af
Merrits-S ko ven er saaledes forvandlet fra Egeskov til Bøge
skov saa godt som alene ved Selvsaaning, uden at Mennesket
har grebet ind deri.
Det Samme synes at være Tilfældet med
Sørup Hestehave,
16 Tdr. Land stor. Selvsaaning alene
vilde imidlertid langt
fra have været istandtil at opelske det
store Areal af Bøgeskov, som nu findes paa Grevskabet, der
som Skovdyrkeren ikke af al Magt havde taget Parti imod
Egen for Bøgen, som det Træ, hvis Dyrkning formentlig bedst
skulde betale sig. Overladt til sig selv kan Bøgen til
visse gjøre store Fremskridt i LaalandsSkove, uden
dog i Reglen at kunne fa ae Bugt med Egeskoven
som Helhed.
Fra de gamle Bøge, der stode spredte i
mange laalandske Egeskove, dannede der sig nemlig efter Ud
skiftningen en talrig Opvæxt. Hvor denne stod paa en tør Plet,
fremvoxede deraf større eller mindre Bøgeholme; men den
meste Opvæxt stod paa en fugtig, leret Jordbund, hvor den

vel kunde leve og voxe, men forresten kun førte et sygeligt
Liv og blev til daarlige Træer, som Egen ikke behøvede at
frygte; thi de vare saa lave, at de saae ud som Underskovstræer under de høie Ege. Hele Stillingen forandrede sig
imidlertid, saasnart Grøfterne befriede Jorden fra det skadelige
Grundvand, som hidtil havde hæmmet Bøgens Væxt og skadet
dens Sundhed. Saasnart denne Hindring var ryddet af Veien,
fremvoxede Bøge med ranke, glatte Stammer, og den frugt
bare Jordbund fremkaldte en stor Tilvæxt i Vedet og gyldig
hed i Kronen, ja selve Bladene syntes større end i andre
danske Skovegne. De stolte Ege, som ringeagtede de gamle
Bøge, bleve nu besværede af disses Afkom; alle bleve tryk
kede, mange undertrykkede, og deres Foryngelse blev en
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Umulighed under Bøgens Skygge. Resultatet af Bøgens Evne
til at udbrede sig, støttet ved Mennesket, bliver, at i et halvt
Aarhundrede forvandler en Egeskov sig til en Bøgeskov med

Here eller færre indsprængte Ege. Af Skovrider Boltens
Meddelelser freingaaer, at flere Skove paa denne Maade have

forandret deres Bevoxning.
Indtægt (i08 Tønder Land stor) er efter Udseendet at
dømme en gammel Egeskov; indtil 1849 var Skoven meget
sumpig, men da den blev afgravet, fik Bøgene nyt Liv og
undertrykkede de indblandede Ege saa hurtig, at der 1861
blev skovet 1108 undertrykte Stammer af Eg, uagtet der for

fem Aar siden blev borttaget 900.

Vester Boder, 131 Tønder Land stor, var endnu 1843
næsten udelukkende gammel Egeskov med Underskov og en

kelte af Fugtighed vantrevne Bøge. Bøgen tager nu mer og
mer Overhaand, efterat der er sørget for Vandafledningen;
dog har man ogsaa paa andre Maader maaltet frembjælpe den.
Noget af den gamle Egeskov staaer endnu urørt.

Stokke marke Hestehave paa 50 Tønder Land er af
samme Beskaffenhed som Vester Koder. Bøgene begynde at
undertrykke Egene, der snart ville forsvinde.
Nørrehave, 108 Tønder Land stor. Jordens Fugtighed
har i den vestre Del bevaret Egene, men i den øvrige Del
af Skoven er Bøgeopvæxten saa stærk, at fra 1854
56
1750Ege bleve borttagne som ødelagte; senere ere700Egegaaede
samme Vei, og Bøgens Væxt vil snart fordrive dem alle.

Lange haver var endnu 1830 Bondeskov, sammensat af

gamle Ege med Underskov. De gamle Ege ere bortlagne, og
da Jorden er afgravet, har den dækket sig med Bøgeskov,

stærkt blandet med Eg og Avnbøg.
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Skaanshave, 250 Tønder Land. Denne Skov var indtil
1843 et sandt Uføre, druknet i Vand. Gamle Ege, Elle,
Hvidtjørn, toptørre Bøge og en Masse stevnede Avnbøge ud
gjorde Bevoxningen. Efterat Skoven var bleven afgravet og de
gamle Ege successivt afdrevne, har Bøgen næsten udbredt sig
over hele Skoven og vil snart have fortrængt de andre Træ
arter.

Knuthenborg Hestehave er ikke mer end 71 Tønder
Landstor, men er med Hensyn til vort Emne en af de vigtigste.
Jordbunden var nemlig overmaade fugtig, og derfor stødte
Bøgens Udbredning her paa store Vanskeligheder, som dog
efterhaanden overvindes. Hvad der oggaa tjener til, at et
Besøg i denne Skov er mere oplysende end i de andre Skove,
er, at Bøgens Fremtrængen her kider sig saa godt forfølge i
sine forskjellige Stadier.
I. Den sydlige Del af Skoven er Egeskov med
en tæt Underskov af Hassel og Naur, derimellem enkelte stygge
Bøge, som kun naae Egens halve Høide.

II. Den mellemste og største Del afSkoven er under
foryngelse, hvilket lier bestaaer i, at den gamle Egeskov
med Underskov skal afløses afBogeopvæxt. Den meget fug
tige Jordbund bevirker stor Uregelmæssighed og giver denne Del
et forvirret Udseende. Bevoxningen er opløst i Holme, der ere
afsondrede ved græsdækkede Lavninger.
Holmene beslaae
især af Bøg; men Egen har beholdt nogle Pleiter. Nogle
Aske, [lasseler, gamle Ege og Bøge staae her ogsaa endnu.
Hele denne tilsyneladende forvirrede Bevoxning er gjennemskaaren af mange Grøfter, som med Tiden ville ordne det
Hele til en regelmæssig Bøgeskov.

HL Den næste Akt i Egeskovens Forvandling er frem
stillet og omtalt i del Foregaaende (S. 204).
Vi have her
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en saa godt som sluttet 40aarig Bøgeskov med indblandede
Ege. Altsaa: I860 var her en almindelig dansk Bøge
skov, hvor 1760 Kvæget græssede under Egens
Kroner.
I naturhistorisk Henseende ere Bøgene normale;
men Forstmanden bemærker ved dem, at Stammerne ere for
opløbne og Kronerne, for smaa (Kig. 18). Dette er det synlige
Resultat af del Tryk, som Egene have øvet paa Bøgeopvæxten,
der, da den undertrykkede Egene, led noget Modtryk, som er
fremstillet i de opløbne Stammer og de smaa Kroner. I?or
at opelske en Bøgeskov, hvis Stammer og Kroner skulde til
fredsstille de praktiske Fordringer, maatte der foregaae en ny
Foryngelse, og det er saaledes først i den anden Generation,
al den regelmæssige Bøgeskov kan fremstaae, eller, med andre
Ord, der rnedgaaer 100 Aar, for at en saadan Hageskov kan
fremstaae paa den gamle Egeskovs Grund.
Kun i faa Skove modtager man el saa stærkt Indtryk af
Grøfternes store Betydning for Opelskningen af Bøgeskov i
Laalands gamle Egeskove, som her i Knuthenborg Heste
have. Hele Skoven er gjennemkrydset af Grøfter, som hvert
Aar blive oprensede og ligge hverandre saa nær, at de
tilligemed den opkastede Jord vanskeliggjøre Gangen. Da
Grøfterne af Hensyn til Trærødderne ikke saaledes som paa
en Mark skære hverandre under rette Vinkler, men kryd
ses i alle Retninger, kommer man uvilkaarlig til at tænke
paa Løbegrave og Paralleler, der ere anlagte for at kue
Egeskoven.
Imidlertid maa man ikke slutte, at uden
Egen ikke vige Pladsen for Bøgen i disse
rnaae betænke, at Hestehaven er nærved at
tigste af alle Knuthenborgs Skove, som ellers

Grøfterne vilde
Skove; thi vi
være den fug
i Keglen ikke

250

vare fugtigere, end at mange Bøgeholme havde dannet sig af
sig selv, orn de end ikke kunde slutte sig sammen, idet det
fugtige Strøg, hvorpaa Egeskoven holdt sig, afsondrede dem,
indtil Afgravningen ogsaa gjorde dette tilgængeligt for Bøgen.
Rigtigheden af denne Opfattelse godtgjøres ved at see
hen til den Maade, hvorpaa Foryngelsen af Egeskoven er
foregaaet paa Grevskabet Hardenberg, i hvis Egeskove Jord
bunden ogsaa er meget fugtig, men hvor man ikke har an
vendt saa store'Summer paa Vandafledningen som paa Knuthenborg, fordi man her ikke lægger an paa udelukkende at
dyrke Høg. De Skove, som jeg her har for Øie, ere Slaahaven, som er under Foryngelse, og Studehaven, som
er forynget.
I den første bestod, den gamle Masse af
Eg ined Hasselunderskov blandet med Avnbøg og enkelte
lave Bøge. Ved Skovens Foryngelse har man opnaaet, hvad
der ellers i den danske Skovdyrkning næsten ansees for umuligt,
nemlig en Foryngelse af Egeskoven; men Egen er ikke vedbleven at være fremherskende i hele Skoven, saaledes som dens
Fædre vare det, men den har i sit Skjød optaget Uolme af
Høg og Avnbøg, som ved fremtidige Foryngelser ville gribe om
sig, eftersom Jorden bliver mere tør. Af andre Træarter optræder
her Seljen samt, som Egens Underskovstræer, Hassel og Naur.
Ligesom man har ladet Naturen raade ved Foryngelsen, saa
ledes følges samme Fremgangsmaade ved Skovens videre
Behandling, idet den Træart, som af Naturen er flertallig,
overholdes.
Enkelte Bøge, der fremvoxe i Egeskoven,
borttages, fordi de beskadige Egene. Enkelte Ege, der staae
imellem Bøgene, borttages ogsaa, fordi de aldrig kunne blive
til noget, og samme Skjæbne have de Ege, som staae blandt
Avnbøgene.
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Ved Siden af Slaahaven liggerStudehaven, der før For
yngelsen ogsaa var en Egeskov med enkelte spredte Bøge.
Iler er den naturlige Foryngelse falden saaledes ud: mer end
Halvparten af Skoven er ble ven Bøgeskov med indsprængte
Ege; i en anden Del, den saakaldte Hasselskov, er Egen
kommen igjen, undervoxet med Hassel; endelig er der 20 1 dr.
Land, hvor de gamle Ege endnu ere overholdte, men med
dem er det her forbi med Egeskoven; thi under dem er fremvoxet en sluttet ung Bøgeskov, som ved sin Skygge for
hindrer al Underskov eller anden Opvæxt paa Skovbunden,
Egekronerne rage her over Bøgene ligesom i Ganne Skov og

i flere Knuthenborgske Skove.
1 Storskoven paa Guldborgland er Egen forynget
paa liere Steder, hvorimod den har maattet afgive andre store
Strækninger til den unge Bøgeskov, som der indtager Ege
skovens Plads. Storskoven deles i mindre Skove, nemlig
Kallø Skov, Hildersvig Skov, Færgemarken og Kroskov. Den
foryngede Del af Kallø Skov, der ligger tæt Syd ioi Skov
riderboligen, bestaaer hovedsagelig af ung Bøgeskov af smukt
regelmæssigt Udseende. Det første Stykke af Hildersvig Skov
er næsten ren Bøgeskov, derefter følger et Paili af 45aaiig

Bøgeskov, som er meget blandet med Eg, og derefter komme
Holme af ron Egeskov, hvorfra Bøgen er udelukket, sandsyn
ligvis paa Grund af Jordens Fugtighed. Færgemarken har i
det Hele den samme Sammensætning som i Hildersvig Skov.

I Kroskoven træffes der mange smaa rene Egeholme.
Af Ovenstaaende fremgaaer, at ogsaa ved det Skov

brug, der drives paa Hardenberg og Guldborgland og
ikke støtter sig til saadanne Vandaflednings
arbeider, som Tilfældet er paa Knuthenborg, vinder
Bøgen stadig O ver haand,

om

det

end gaaer lang-
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somt, idet Egeskoven ikke her saaledes som andetsteds i
Danmark tildels eller aldeles forsvinder ved Foryngelsen. Da
vi kunne forudsætte, at Grundvandet er i stadigt Af
tagende, vil Bøgen, hvergang Skoven afdrives, vinde større
Partier, og Egeskoven indskrænkes, saa at ogsaa her engang i
Fremtiden Alt vil være Bøgeskov med enkelte ind
sprængte Ege.
Foruden i Studehaven og Slaahaven har Bøgen ogsaa
vundet Terrain i andre Hardenbergske Skove, som før Ud
skiftningen vare aldeles eller tildels rene Egeskove. I denne
Henseende har jeg modtaget flere værdifulde Meddelelser af
derværende Skovridere.
Radsted Dyrehave, 233 Tønder Land stor, var tidligere
næsten aldeles ren Egeskov, nu ere 180Tdr. Land tildels ren
Bøgeskov, og Egen har kun 6 Tønder Land tilbage, Tøm
mer holt, 90 Tønder Land, var før en Blanding af Eg og
Bøg, og Egene vare af betydelig Størrelse og Alder; nu har

Bøgen og Asken aldeles fortrængt

Egen.

Ogsaa

Teglskoven havde før enkeltstaaende meget store Ege, men
nu ere de aldeles fortrængte af Bøgen. Nyvangskrogen er
nu en ren Bøgeskov, men den gamle Bevoxning, som for
25 Aar siden blev afdreven, var mest Eg.

Af Ovenstaaende fremgaaer, al Egeskovens Omraade sta
dig indskrænkes ved Bøgens Udbredning paa Guldborgland og
paa Grevskaberne Hardenberg og Knuthenborg; under de
samme Forhold synes Skovarten at have forandret sig i
Christianssædes Storskov, som er den største paa Laaland og
har et Areal af 3200 Tønder Land. Der er mange Grunde, der
tale for, at denne Skov i forrige Aarhundrede har været en

ren Egeskov, og at Bøgen først er bleven fremherskende ved
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de Foryngelsen, som bleve foretagne af Christian Reventlow,
uden at den dog nogensinde er bleven rigtig hjemme paa den
side Jordbund.
Ogsaa i andre Dele af Laaland er der god Leilighed
til at betragte de nævnte Træarters Forhold til hinanden i
Skoven. Det fortjener vor Opmærksomhed, at Egen udfolder
den stærkeste Modstand paa Øens sydlige Del, og al Bøgen
i ringe Grad eller aldeles ikke gjør nogen Fremgang.
Paa det sydostlige Hjørne af Laaland ligger Boden, som
er en forhugget Egeskov. I de Vest for Roden beliggende Skove
har Bøgen Overvægten, saaledes i Aalholms Hestehave og Egholm
Skov; men strax Vest for Egholm forandre Skovene aldeles Ka
rakter. Ilvad der ellers er en Kegel for alle de gode Skov
lande i Danmark, at Bøgen danner Hovedmassen, at den baade
ved Natur og Kunst let kan opelskes under Egene, der snart
fortrænges, dette gjælder ikke her, hvor Egen hører aldeles
hjemme, ja paa sine Steder endog kan forynges ved Selvsaaning, medens Bøgen selv ved Kunst kun kan opelskes paa
enkelte Pletter. Dette mærkelige Skovgebet ligger paa Laa~
lands Sønderland; det indbefatter de Skove, som henhøre til
Bremers vold, Kj ærs trup, S ond erkar] e (for en Del) Dan
st ed g aa rd, Itu dbjergg aard, Gottesgabe og Fredsholm.
Jordbunden er Ler, som nærmest kan sammenlignes med det fede
Marskler. I Skoven dækker det sig let. med et frodigt Græsdække
der, hvor Jordbunden befries fra Træernes Skygge. I Ager
bruget hedder det, at, det er stivt og frugtbart Ler, kræver
meget Arbeide og forresten kan frembringe baade livede og
Ærter. For os faaer denne Jordart den største Interesse der
ved, at den i høiesle Grad vanskeliggjør Bøgens Fremkomst,
hvorfor Egen her Intet har at frygte af delte Træ. Egeskoven
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fremtræder med en Frodighed og Skjønhed som i ingen
anden dansk Skovegn.
Ilvad mon der er ved Jordbunden,
• som besværer Bøgens Væxt? Jeg kan kun anføre Fugtigheden
og veed ikke, .om denne Jordbund besidder andre bøgefjendt
lige Egenskaber, der endnu ere ukjendte. Det frodige Græs,
der saa let dækker Jorden, er til stor Hinder for Bøgesaaningen, hvorimod de freinspirende Egeplanter lettere
kunne trodse Græsset. Dette hidfører en Mængde Mus, som
ogsaa ere langt farligere for Bøgeplanterne end for Ege
planterne.
Ligesom Rudbjerggaard af Naturen har faaet smukke
Ege, saaledes er Bøgen intetsteds mere magtesløs end
her. I Vesterskoven traf jeg imellem Egene to Bøge og
senere endnu en. Den ene var 1| Fod tyk og syntes at be
finde sig vel, men Opvæxt existerede der ikke, uagtet der var
saa lyst, at Egene kunde saae sig. I alle andre Skovegne
kommer der altid nogle Bøge op under Egene, naar der er
gamle Bøge i Nærheden, men det var ikke Tilfældet her. Eor-

gjæves søgte jeg og forgjæves havde Skovrideren før mig
søgt efter Bøgeplanter, det var ikke muligt at faae Øie paa
en eneste. Iler er altsaa ingen Fare for, at der, som i andre
frugtbare Skovegne, skal fremkomme nogle kraftige, frugtbare
Bøge i Egeskoven som sikkert Varsel om, at Skoven med
Tiden vil forvandle sig til en Bøgeskov. f)e omtalte Bøge
ere sandsynligvis fremvoxede af Bøgeolden, der, hidførte af
Fuglene og begunstigede af Tilfældet, have udviklet sig, medens
mangfoldige andre Olden, som ére nedlagte andetsteds i Sko
ven, ere gaaede tilgrunde. Bøgens Selvsaaning, der ellers
foregaaer saa let i Nærheden af Træarter, som ere niere lys
behøvende end Bøgen, finder saaledes ikke Sted her; der-
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imod kan man hyppig træffe, hvad der i andre Skovegne er
en Sjeldenhed, en talrig Opvæxt af selvsaaede Ege. Egens
Selvsaaning støder paa saa mange Vanskeligheder; det
er ikke alene Bøgen, som kan umuliggjøre den, men det
Samme bevirkes ved Underskoven, som dog er nødvendig for
Egeskovens Nærværelse. Ved Rudbjerggaard er Hasselunder
skoven meget tæt, og det er ligesaa vanskeligt for Egen at
saae sig her som i den mørkeste Egeskov; men der opstaaer
Lysninger i Skoven, dels ved de Gange, som Kreaturerne have
dannet, dels ved det uregelmæssige Skovbrug, som Godseiere
og Bønder have drevet. De Græspletter, som her ere dannede,
ere ofte besatte af en talrig Egeopvæxt, og det ikke alene af
de smaa Egeplanter, der vælte frem af Jorden efter hvert
Agernaar, men ogsaa af ældre Bevoxninger; saaledes mindes
jeg at have seet i Lindeskoven et Parti selvsaaede Ege, som
havde opnaaet en Høide af 11 Fod; ogsaa i Vester- og Østerskoven træffer man hyppig paa selvsaaede Ege. Ved Gottes
gabe, hvis Skove ere under samme Forhold som Rudbjerggaards, har man forynget en hel Egeskov ved Selvsaaning.
Ogsaa i Bremersvolds og i Kjærstrups Egeskove har
man gjort den Erfaring, at Bøgen i Reglen ikke vil groe der,
men overlader Pladsen til Egen. I Kjærstrups Egeskov findes
en lille Bøgeplantning, anlagt for 30 Aar siden. Træerne blive
nu efterhaanden alle toptørre, uagtet Jordbunden er rigelig
forsynet med Grøfter. Naar man undersøger Jorden i de
smaa gode Bøgebevoxninger, som findes indsprængte i disse
Egeskove, vil man altid finde, at den er gruset og tillige

ofte ligger lidt høiere end den omgivende Skov. Paa saadanne Pletter saaer Bøgen sig, men i den egentlige Ege
skov har den ingen Fremgang. Hvorledes Musene staae Egen
bi, derpaa har man her havi et mærkeligt Exempel. 1 en af
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Kjærstrups Skove (Nyfredskov) blev 1842 foretaget en Egesaaning, som imidlertid snart var overvoxet af Avnbøg, der
truede med at kvæle Egene: da toge Musene Overhaand og
kastede sig over Avnbøgene, men vragede Egene, som derved
bleve befriede.
Der er kun ganske enkelte danske Skovegne, der ere saa
utilgængelige for Bøgen som Laalands Sønderland.*) Alene i
Jylland kan man hertil finde noget Tilsvarende paa en Jord
bund, som er den ufrugtbareste Skovjord og saaledes danner
en. Modsætning til den Jordbund, hvorpaa Laalands‘Egeskove
slaae. Det er de smaa Egeskove og Egekrat, hvis Mangel
paa Læ beskytter dem mod Bøgens Indtrængen, hvorfor Ege
skoven ogsaa her kan holde sig ren uden Indblanding af Bøg.
Laalands Skove spille saaledes en vigtig Holle i Egens
Historie i Danmark. Uagtet denne Øes Egeskove i den nyere
l'id have været underkastede store Indskrænkninger, er der
alligevel endnu saameget tilbage, at Bøgens Kamp med Egen
langt fra er afsluttet her.

Eftersom Bøgeskoven i sin l'remtrængen træffer paa in
gen, faa eller mange Vanskeligheder og derfor til
forskjellig Tid bliver fremherskende i de forskjellige Egne,
kunne vi inddele Skovlandet, i |) den gamle Bøgeskov, 2) den
nye Bøgeskov og 3) Egeskoven.

Med den nye Bøgeskov og den gamle Egeskov have vi
gjort Bekjendtskab, derimod ikke med den gamle Bøgeskov.
Hertil henhøre Fuglesang Storskov, Grænge Skov, Holm
skov og nogle andre al Hardenbergs vestlige Skove,
’) Uagtet Erfaringen saaledes taler for, at. denne Jordbund virkelig er
utilgængelig for Bøgen, kunne vi dog, ved at se hen til de mange
Hindringer, som dette Træ har beseiret, ikke betvivle, at den jo
engang ved Natur eller Kunst vil skaffe sig Indgang her.
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Skove. Af disse udmærker FuglesangStorskov sig ved sine mæg
tige Bøge.

1 den gamle Del af Skoven, som ikke er forynget,

have Stammerne en Førlighed af 3—4 Fod, men enkelte ere 5 Fod

tykke, og jeg maalte en, hvis Omfang var 15 Fod og 6 Tom
mer.

Bøgene henhøre til de lavstammede; i en Høide af

6—7 Fod over Jorden forgrene de sig og danne Kroner, som

baade op ad og til Siderne have stor Udstrækning.

Forresten

er det en almindelig Mening paa Laaland, at Bøgen der har
sit Centrum i Skovene omkring Maribo Sø, navnlig i Ingstoftes,
Ulriksdals og Søholts Skove, hvortil endnu komme nogle min

dre, saaledes Lysemose, som henhører til Knuthenborg.

Uvad

der bevirker, at Bøgen er mere hjemme her, er baade Be

liggenheden og Jordbundens Beskaffenhed, som forresten ere
afhængige af hinanden.

Landet hæver sig her til en Høide

af 60 — 70 Fod, hvorved Skovbunden kommer til at staae

30 — 40 Fod høiere end den derunder liggende Maribo Sø
(som ligger 33 Fod over Havet).

Dette giver Grundvandet et

naturlig let Afløb, hvorimod mange andre laalandske Sko\e ere

saa lavt beliggende, at det kun er med Vanskelighed, man kan
skaffe Vandet Afløb.

Deraf kommer det, at samtidig med at

man i Knuthenborg Hestehave gaaer i Vand til Anklerne,
ere Ingstoftes Bøgeskove saa tørre, at man der kan gaae med
Morgensko uden al faae vaade Fødder.
blandet Mergel,

Jorden er gul, sand-

hisse Skove afvige saaledes baade i Sammen

sætning og Beliggenhed fra de øvrige laalandske Skove og

have samme Præg, som de bedste sællandske Bøgeskove; da
de dække Bredderne omkring Maribo Sø, tjene de tilligemed
de derværende skovbegroede Øer til at gjøre denne Egn til

den skjønneste paa Laaland.
17
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Blandt disse Skove udmærker sig atter Ingstofte Bøgeskov;
det er en 40—50aarig, regelmæssig, 215 Tdr. Land stor Skov,
Stammerne ere ranke, frie for Mos og 8—10 Tommer tykke.
Imellem Bøgene findes enkelte Avnbøge og Naur, men Egene
ere saa godt som aldeles forsvundne; det er ikke Jordbundens
Beskaffenhed, som har fordrevet Egen, men alene Bøgens
frodige Væxt; thi i Egeplantningerne lykkes Egen fortræffelig,
og man er berettiget til at antage, at her har været udmærket
Egeskov før Bøgens Ankomst. Det er ogsaa ganske beteg
nende, at en af Ingstoftes Skove benævnes Bøgeskoven; det
har altsaa engang været en Mærkelighed, at her var en Bøge
skov, medens hele det omliggende Skovland — Kjærstrup,
Bremersvold, største Parten af Christianssæde, Knuthenborg,
Hardenberg og tildels Aalholm Skove — var Egeskov. Det
er mærkeligt, hvorledes denne Skovens eiendommelige Ka
rakter er begrundet i Jordsmonnets særegne Forhold; thi
det er cn Kjendsgjerning, at Landet omkring Maribo Sø er

den høieste Del af Øen, og det skraaner ned til alle Sider.
Dette gjør sig strax gjældende i Skovens Sammensætning:
saaledes er i Nørrehave, som kun ligger en Fjerdingvej Nord
for Ingstofte Bøgeskov, Egen fremherskende; men den ligger
ogsaa 15 Fod lavere og en Fjerdingvei fra Søen.
[ de andre Bøgeskove ved Maribo Sø staaer der ligesom
i de bedste sællandske Bøgeskove spredte Ege, som imidlertid
ere i stadig Aflagen baade paa Grund af Jordbundens Beskaf
fenhed og Skovens regelmæssige Behandling: det er saaledes
Tilfældet i Kaarup Vænge og Lars Jensens Skov; i Ulriksdals
og Alsø Skove er der derimod færre Ege, og det Samme gjælder sandsynligvis om Søholt Skov.

Uagtet Bøgen voxer i disse Skove med største Frodighed,
og uagtet man rnaa antage, at de fleste af disse Bøgeskove
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have existeret i flere Aarhundreder, kan man dog ogsaa her
spore Egeskoven.
Der existerer nemlig en Synsforretning
over Ulriksdals Skove fra 1690, som af flere Grunde maa an
sees for at være paalidelig. I denne omtales de af Skovene
ved Maribo Sø, som henhøre til Ulriksdals Gods. Kaarup
Vænge benævnes lier efter den nærliggende Landsby God s ted
Skov, og der siges om den, at den bestaaer af nogle Olden
bøge her og der, af Åvnbøg og Naur, nogen Underskov af
Torn og smaa Ellemoser. Heraf fremgaaer, at Bøgen alle
rede dengang der havde Overvægten; derimod om Ul
riksdals Skov, som nu er Bøgeskov og dengang hed Bispens
0, hedder det: »Derudi befindes temmelig Egeskov og god
»Underskov af Avnbøg, Hassel og Naur og skjønne Ellemoser

»til Dyrestader.« Her fandtes altsaa for ikke 200 Aar siden
Egeskov, medens man, at dømme efter den nuværende
Bøgeskovs Udseende, skulde antage, at denne i Here Aarhun-'
dreder her har havt Magien.
I Al sø Skov, som nu er Bøgeskov, vare dengang Eg
og Bøg lige stærke; thi det hedder: »Til Alsø By er en smuk
»ung Skov til Væxt af Risege og Risbøge; bemeldte unge
»Skov er snart saa god som et Enemærke, efter som den af
»Bønderne tilligemed deres Marker vorder indhegnet.« Heraf
fremgaaer, at selv hvor Bøgeskoven synes at være gam
mel, er der Partier, hvor den knap er 200 Aar.
Men
hvad der alligevel er betegnende for disse Dele af den
gamle Bøgeskov, er, at Forvandlingen her er foregaaet,
uden at Mennesket har forandret Jordens Fugtighed, hvorimod
den nye Bøgeskov, hvortil vi regne de til Bøgeskov forvand
lede Egeskove, som ligge i Grevskaberne Christianssæde, Knuthenborg, Hardenberg og Baroniet Guldborgland, i det forrige
Aarbundrede paa Grund af Fugtigheden ikke havde nogen
17*
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Fremgang, hvilket først blev muligt, da Afgravningen i dette
Aarhundrede skaffede Vandet Afløb. Paa Sønderlandet staaer
derimod en Egeskov, som endnu synes utilgængelig for
Bøgen.
c. Als.

At stærke Hugster forstyrre Egeskoven og begunstige
andre Træarters Indtrængen, godtgjøres ogsaa ved de Foran
dringer i Skovbevoxningen, som ere skete i Arnkils-Skovene paa Als. Disse Skove ligge paa Arnkilsøre, en Halvø,
der skyder sig ud i nordlig Retning imellem Augustenborgfjord og Als Sund. Ligesom Tilfældet har været paa andre
Halvøer, saaledes see vi ogsaa her, at Skovens Sammensæt
ning for en Tid har været forskjellig fra den, som fandtes
paa den øvrige 0. Her findes fire smaa Skove, nemlig:
Ulkebøl Bondeskov, Arnkilsmai, Arnkils Folekobbel og
Arnkil-Frede. Den første Skov er endnu en Egeskov; Arn
kilsmai er derimod hovedsagelig nu en naturlig Bøgeskov, men
gamle Folk fortælle, at her har været en Egeskov med
mange gamle Ege, som bieve borttagne under den engelske
Krig, da Hertugen af Augustenborg gav mange Ege til den
danske Flaade. Delte Sagn bekræftes ved en Skovtaxation fra
1795; thi deraf see vi, at der i denne Skov, som kun er
21 Tønder Land stor, fandtes 630 Ege, hvoraf 350 vare mere
end 24 Tommer i Tvermaal; men allerede dengang var Bøgen
beredt til at indtage Skoven, riaar Leilighed tilbød sig; thi
efter Taxationen fandtes der endel unge Bøge, som imidlertid
gjennemsnitlig kun anslaaes til | Favn.
Da de gamle Ege
vare faldne, have disse Bøge paa den naturligste Maade ud
bredt sig over hele Skoven. Uden Menneskets Mellemkomst
vilde Bøgens Seir være bleven meget forlialet.
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Arnkils Folekobbel har havt en lignende Skjæbne;
ogsaa den var ved Aarhundredets Begyndelse væsenlig en Ege
skov; her stode henved 600 Ege, hvoraf 279 vare niere end
24 Tommer tykke og 183 vare beskadigede, desuden stode
her benved 1000 unge Bøge, 5 Aske og 18 Lønnetræer. Ved
Egenes Bortlagelse har Høgen ikke været istand til at besaae
Størstedelen af Jordbunden; derimod indfandt sig Asken og Løn
nen, hvis letbevægelige Frugter ere slaaede ned i Hugsterne og
have optaget Pladsen for Bøgen. Nu staaer der Askeog mæg
tige Lønnetræer i Skoven. Lønnens Frø spire under Askene,
hvorfor der er en stærk Opvæxt af Løn, som truer med at for
trænge Asken fra Jordbunden, indtil den selv engang maa
vige Pladsen for Bøgen, hvoraf der findes srnaa ublandede
Partier samt enkelte indblandede imellem de to andre Træ
arter. Under Bøgene fremspire mange Aske, men de blive
ikke ret gamle, før de henblegne. Saaledes er det Liv, som
nu udfolder sig i den Skov, hvor Egen er falden. Asken,
Lønnen og Bøgen have taget dens Plads og kæmpe om Mag
ten. Egen kan slet ikke paa naturlig Maade gjøre sig gjældende; den vilde være aldeles forsvunden, naar der ikke af
Mennesket blev plantet nogle Træer. Nu seer det ud, som
om Bøgen er i Mindretal, men efterliaanden vil den ogsaa
undertrykke de andre Træarter, og Skoven vil da blive en ren

Bøgeskov.
Ulkebøl Bondeskov er,

som

anført,

endnu Ege

skov. Egene, der ere undervoxede med Hassel, ere kun 50 Fod
høie, lavstammede og bredkronede. Bonden fælder sine Ege,
saasnart de ere saa forlige, at Skibsbyggerne i Sønderborg
kunne bruge dem, og det skeer allerede, naar de have naaet
en Tykkelse af 14 Tommer. Hvor Egen borttages og Under
skoven afdrives, bryder Græsset frem og derimellem en enkelt
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Eg. Bøgen, som ikke elsker Græsset og den fugtige Jord
bund, indfinder sig her ikke.

I Begyndelsen af delte Aarhundrede var her altsaa tre
Egeskove, den fjerde Skov, Arnkil-Frede, var alle
rede dengang næsten en ren Bøgeskov. Eg, Ask og Løn
vare kun tilstede i Mindretal. Af gamle Ege fandtes der
nemlig 1795 i denne Skov, som næsten er 100 Tønder Land
stor, ikke mere end 44 over 24 Tommers Tvermaal, des
uden 127 unge Ege; siden den Tid er Egenes Antal endnu
mere aftaget, og af naturlig Opvæxt er der slet intet. De
ikke plantede Ege, der findes her, ere Kester af de 171,
som fandtes 1795, og som ikke have været modne til Skov
ning. Mon Arnkils - Frede ogsaa engang ligesom de andre
Skove, der ligge nær derved, har været en Egeskov? Det
er meget sandsynligt, men naar Forandringen er skeet, derom
vides intet. En Del af Skoven bestaaer af 120aarig Bøgebevoxning, som nu forynges. En gammel Skovløber, der døde
for 10 Aar siden i en Alder af over 70 Aar, fortalte, at da
ban var Barn, var denne Bøgeskov et Vryl o: Opvæxten be
stod af tæt sammenpakkede Risbøge, Træerne vare ikke tyk
kere, end at Bønderkarlene stjal deraf til Slauer o: Pieile.
Delte Vidnesbyrd er ikke meget ældre end Taxationen fra
1795, hvormed det stemmer, og den gamle Mand vidste ikke
noget af at fortælle, om her havde været Egeskov, saa at
Forandringen fra Egeskov til Bøgeskov er foregaaet i en tid
ligere Tid. Hvad der har bidraget til, at Egen har holdt sig
længere i de to andre Skove, er maaske den Brug, man har
gjort af Skoven; thi efter Navnet at dømme, have de to andre
(Mai og Folekobbel) været brugte til Græsningsskove, medens
Arnkil-Frede allerede dengang var fredet.
Hertil kommer
endnu, at denne Skov er meget større end de andre, og det er en
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Kjendsgjcrning, at Lysforholdene oftere vanskeliggjøre Bøgens
Fremgang i de smaa end i de store Skove. Arnkilsskovene
(omtrent 250 Tønder Land) udgjøre kun en ringe Del af
Ais’s Skovland, omtrent 3000 Tønder Land, men alene her
og maaske i Rumobrs Dyrehave fandtes der 1795 ren Ege
skov. Ais’s øvrige Skove vare dengang Bøgeskove, men der
er Sandsynlighed for, at der maaske to Aarhundreder tidligere
er skeet en lignende Forvandling fra Egeskov til Bøgeskov,
som den, der i denne Menneskealder har fundet Sted i Grev
skaberne paa Laaland. Egeskovs-Perioden synes der ikke at
kunne sættes langt tilbage. Herom vidne de mange naturlige Ege,
som staae i Bøgeskoven. At de ikke ere ret store, hidrører
fra det store Begjær, som baade Flaaden og Skibsbyggerne
i Sønderborg have havt efter Egene paa Als. Taxationen fra
1795 viser, at Egenes Antal dengang var laugt større; saaledes stod der i Augustenborg Skov, der er 63 Tønder Land
stor, 759 Ege, hvoraf 258 vare hugbare og mere end
24 Tommer tykke, altsaa gamle Ege.
I Sønder - Skoven,
der er 728 Tønder Land stor, stode 2393 Ege, hvoraf 758
vare gamle Ege. I Rumohrs Dyrehave, 56 Tønder Land stor,
stode 580 mindre Ege og desforuden 250, som vare mere end
24 Tommer tykke. I Fryndesholm stode 800 mindre og 300

større Ege.
En anden Kjendsgjerning, som endnu stærkere taler for,
at Egeskovens Tid i en stor Del af Ais’s Skovland ikke maa
sættes langt tilbage, er den store Mængde Ege, som 1795 stode
paa Uerregaardenes Marker. Endnu i vor Tid har der staael
mange Træer sammesteds, ligesom her i Sælland paa Mar
kerne omkring Fredensborg, hvor de i høi Grad bidroge til
at forskjonne Egnen. Træerne forsvinde nu først i de sidste
Aar, da Gaardene blive solgte, og Kjøberne faae Lov til at

bruge Træerne, der i Reglen kun tjene til Brændsel. De
vare naturligvis til stor Besvær for Agerbruget og maatte
for Forpagteren betragtes som en Servitut, men for Hertugen
vare de en Fornøjelse, da Træerne ved at bringe Afvexling i
de ensformige Kornmarker bevirkede, at Landet ikke alene
frembød Udseendet af frugtbare Marker, men ogsaa afskjønne
Egne. I vor Tid stod der vel omtrent 5 Træer paa 10 Tdr.
Land; men 1795 saae det anderledes ud; dengang stode
paa Gammelgaards Marker, hvis Størrelse er 650 Tdr. Land,
5379 Træer, og paa Verthemines Marker, som ere 345 Tdr.
Land, stode 7155 Træer.
Det er mærkeligt, at der angives flere Ege end Bøge. Af
de 5379 Træer, som siode paa Gammelgaards Marker, vare 3500
Ege, 1370 Bøge, 351 Aske, 70 Lønne-, 19 Elle- og 69 Almetræer.
Af de 7155 Træer, som stode paa Verthemines Marker, vare
3487 Ege, 2000 Bøge, 1619 Aske, 11 Lønne-og 38 Elletræer. At
der er langt flere Ege end Bøge, kan ikke forklares ander
ledes, end at i en Forlid, der ikke ligger langt tilbage, var
Forholdet imellem Eg og Bøg saaledes, som disse Tal angive;
og medens dette Forhold i den sammenhængende Skov i
Tidernes Løb forandrede sig derved, at Bøgene undertrykkede
Egene, fandt dette ikke Sted i de isolerede Trægrupper, hvor
Egene naturligvis ikke havde noget at befrygte af Bøgens
Skygge. Her fandt ingen fremskridende Udvikling Sted fra
Eg til Bøg, men Alt forblev ligesom det havde været for 100
Aar siden.

Meget tyder saaledes paa, at i en ikke fjern Fortid (for 100
ä 200 Aar siden) har Egen paa Als, navnlig i en stor Del af
Sønderherred, havt Overvægten over Bøgen, og at det er
Fremskridt i Jordbruget, som her har fremskyndet Bøgens
Indtrængen paa Egens Bekostning.
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Sjette Kapitel.
De spredte Ege i Bøgeskoven.
Ligesaa umuligt det er for Egen under almindelige For
hold at modstaae Bøgen, ligesaa sjældent er det at finde en
Bøgeskov, hvorfra Egen er aldeles fortrængt. Saa godt som i
enhver Bøgeskov findes der enkelte indblandede Ege, og i
nogle Bøgeskove ere de endog temmelig talrige. Disse Ege
ere i Heglen Afkom af den gamle Egeskov, og de kunne
bolde sig igjennem mange Generationer, især naar de begunstiges af Naturforholdene eller af Menneskene, ja man kan
sige, at Høgen i ingen dansk Skovegn uden Menneskets
Mellemkomst formaner aldeles at fortrænge Egen. Det Antal
Ege, der staaer i Bøgeskoven, kan i mange Tilfælde være os
et Maal for den Modstand, Egen har kunnet ^jøre imod
Høgen, og det kan for mange Skoves Vedkommende sees af
Forstmændenes Taxationer, som angive, hvormeget Eg der
staaer i Skoven foruden den øvrige Vedmasse. Det vilde
blive for vidtløftigt at benytte alle Aldersklasser, som næv
nes; jeg har derfor indskrænket mig til de Ege, som inde
holde en Favn og derover, hvilke meget godt i de fleste Til
fælde repræsentere Egenes Andel i Skovens Sammensætning.
I gamle Dage var Egenes Antal i Bøgeskovene meget stort;
ogsaa i vor Tid, da det endnu er det Sædvanlige, at der til
en Bøgeskov henhører spredte Ege, kunne af hugbare Ege I
ä 2 ansees for Middeltallet paa 1 Td. Land, saaledes at i
Bøgeskove paa 1000 Tdr. Land skal der, under almindelige
Forhold, naar Skoven har været fornuftig behandlet, slaae
1000—1500 saadanne Ege, hvilket Tal imidlertid de nord-
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sællandske Statsskove for Øieblikket langtfra kunne naae, lige
som det meget overgaaes i de sydsællandske Godseieres
Skove.

Nord for Gribs Skov ligge nogle Skove, som udmærke
sig ved deres Kigdom paa Eg, saa at den aarlige Etat af
denne Vedsort er 190 Favne. Egene ere gode, hvorfor Flaaden stadig tager Egelømmer herfra. Del er navnlig Tilfældet
med Valby- og Haragerhegn.
Den samme Rigdom paa Eg
finde vi i Krogedalsvang, med hvilken vi ovenfor have gjort
Bekjendtskab; men naar man har passeret denne Nordspids af
Gribs Skov, blive de naturlige Ege sjældne, og det er kun
paa enkelte Pletter, at de optræde. Det almindelige Forhold,
som karakteriserer de danske Bøgeskove, nemlig, at der altid
staaer Ege indblandede imellem Bøge, finder her ikke Sted
over store Strækninger. Her er mange Afdelinger paa
150 indtil 230 Tdr. Land, hvor der ikke findes nogen
naturlig eller ialfald nogen hugbar Eg. Den Del af
Gribs Skov, der er saa egefattig, udgjør | eller % af Skoven.
Skovene Øst for Esrom Sø ere heller ikke rige paa Ege. Den store
Skov Teglstruphegn er uden Ege; det samme gjælder om Nyrupliegn, Gurrevang og i det Hele ogsaa om Danstruphegn. Der
imod findes der endel Ege i Egebæksvang og i Knurrenborgs
vang. I Frederiksborg-Egnen staaer der endel Ege i Præstevangen , men forresten er der for Øieblikket den samme
Fattigdom paa denne Træart som i Gribs Skov. Det er især
paafaldende, at Store-Dyrehave er saa godt som blottet for
Eg paa et Areal af 1729 Tdr. Land. I Tokkekjøbsvang findes
ogsaa kun faa Ege. 1 de frugtbare Skove, som ligge Syd
og Vest for Furesøen og strække sig op efter Slangerup,
findes en lille Egeskov i Jonstrupvang; men forresten er selv
en enkelt hugbar Eg i disse Skove en stor Sjældenhed. Gaae
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vi Øst for Kongeveien, da finde vi, at der i Folehaveskov,
Ruderskov, Geelsskov ikke længer lader sig udvise nogen
Eg. Skovene Syd for Mølleaaen have derimod bevaret en stor
Egebeholdning; saaledes Jægersborg Dyrehave, hvor der findes
over 3000 Ege, hver over en Favn, CharloUenlund, Ordrupskrat og Ermelunden.
I Magleskoven, som er den største Skov paa Sven
strup Gods, træffer man sjælden paa nogen Eg. I de min
dre Skove staae derimod endel Ege. Det Samme gjælder
tildels om Skjoldenesholm; i de store llaraldsteds Skove
(600—800 Tdr. Land) mangle Egene, hvorimod de. findes i

nogle mindre.
Efter hvad mig er berettet, skulle Løvenborgs Bøgeskove
ikke være rige paa Ege. I Frydendals Bøgeskove staae derimod
talrige Ege, som have bevaret sig saa godt, at Haaden har
kunnet benytte Vedet. Knapstrup Skove have mange gode
Ege. — lAdelersborg Skove ved Skarre Sø, omtrent 1000 Tdr.
Land, fandtes for 40 Aar siden talrige indblandede Ege, hvis
Indhold er anslaaet til 3—4000 Favne, men naar de ere for
brugte, er der kun faa Ege i Skoven. — i Assens Skov ved
Lerkenborg er der faa gamle Ege over 20 Tommer i Tykkelse,
derimod et temmelig stort Antal yngre Ege indtil 18 Tommer
i Tykkelse. — Sorø Skove have været meget rige paa Ege,
saaledes stod der 1835 i Sønderskoven 4400Ege, som ansloges
til 5372 Favne. Med Sorø Sønderskov ere vi komne til den
Del af Danmarks Skovland, hvor Bøgeskoven udmærker sig
ved sin store Kigdom paa Eg, og det er i Reglen fortrinlige
Ege. Saaledes have G under slevholms Skove en stor Ege
beholdning. I Lorup Skov, 604 Tdr. Land stor, staaer der
omtrent 8—10 Ege paa en Tønde- Land. Men der er na
turligvis stor Forskjel paa Skovene.
I Kastrup Storskov

(841 Tønder Land) staaer der kun 2 — 3 Ege paa en Tønde
Land, hvorimod Egemassen i Fredevænge (665 Tønder Land)
udgjør en Trediedel af hele Vedinassen; her findes saaledes
mere end 10 Træer paa en Tønde Land.
Bregenlved Bøgeskove ere, som vi ovenfor have seet,
endnu rige paa gode Ege. Ogsaa Giesegaard Bøgeskove ere
rige paa Ege; i Munkeskoven, som ligger op til Grevinde
skoven, staaer der mere end 9 Ege paa en Tønde Land. Den
vestlige Del af Vallø Skove, som grændser til Giesegaard og
Bregenlved Skove, er ogsaa rig paa Ege, hvorimod der i
det østlige Distrikt ikke staaer en Trediedel af de Ege, der
findes i det vestlige. Man kan gjennemvandre Pramskoven,
Præsteskoven, Øster- og Vester - Nyhave uden at træffe en
eneste Eg.
1 Gjørslev Bøgeskov er der saa godt som
ingen Eg. Med Vemmetoftes Rigdom paa udmærkede Ege
have vi gjort Bekjendtskab i det Foregaaende.
Ligesom
enkelte Skove tæt ved Bregenlved Herregaard paa Grund af
Jordsmonnet ere fattige paa Eg, saaledes gjælder tiel Samme

om Giss elfe Id t Skove. Gaunø har endnu nogen ren Egeskov,
desforuden staaer der et saa stort Antal Ege i Bøgeskoven, at
der 1844 gjennemsnillig fandtes omtrent 6 Tømmerege paa en
Tønde Land. Det Samme gjælder, skjøndt i en mindre Grad,
om de Skove, som henhøre til Jomfruens Ege de, Lys trup
og Baroniet Ny sø. I Stensby Bøgeskov (583 Tdr. Land) ved
Vordingborg stod der 1819 2237 hugbare Ege.
1697 bleve Træerne talte i Møens Skove. 1 de andre
Skove vare Egene talrige, saaledes at der taltes over 7000 Ege;
men det Mærkeligste er, at i den største Skov, Bøgeskoven
paa Klinten, hvis Størrelse blev angivet til 2 Mile i
Omkreds, fandtes ikke en eneste Eg. Falster har ikke
Laalands Egerigdom, dog er der i den øsllige Del af Øen Skove,
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hvis Jordbund er af samme Beskaffenhed som Laalands, og som
derfor endnu have en stor Egebeholdning. Corselitze Hoved
skov er i flere Afdelinger saa rig paa Eg, at man lydelig sporer, at
det er gammel Egeskov. En mærkelig Modsætning hertil f rembyder
den store sammenhængende Skovstrækning, som under Navn
af Mellemskov og Østerskov paa 2 Mile dækker Kysten; thi
her findes saa godt som ikke en eneste hugbar Eg. Det. er
bogstavelig en ren Bøgeskov.
Tranekjær, som eier Størsteparten af Skovene paa Lange
land, har en stor Egebeholdning i sine Bøgeskove. Det Samme
gjælder ogsaa om Thorseng, hvor der 1859 stod 9800 natur
lige Ege paa omtrent 1400 Tdr. Land; de vare alle over 12
Tommer i Diameter. Allerede hos Pontoppidan hører man
Klage over, at Fyen ikke er saa godt forsynet med Ege som
de andre Landsdele. Jeg kjender ikke nok til Fyens Skove,

for at kunne have en bestemt Mening derom; men det gjæl
der ikke om de Godser, fra hvilke jeg har modtaget Med
delelser angaaende dette Spørgsmaal. Uagtet Ravnholt ved
Fæstegodsets Salg har brugt meget Egetømmer, kunne God
sets Skove endnu siges at være rige paa unge Ege, der staae
i Bøgeskoven. De fleste Bøgeskove, som henhøre til Lan
gensø, ere velforsynede med Ege af forskjellig Art. Trolle
borg var endnu for 50 Aar siden ligesaa rig paa frugtbare
Ege som nogen Skov i Sælland, og de vare af udmærket Be
skaffenhed. Der stod nemlig 10,700 hugbare Ege, fordelte paa
1200 Tdr. Land Bøgeskov.
1851 var Beholdningen 2700.
De Bøgeskove, som henhøre til Baroniet Brahesminde,
der ligger i det sydvestlige Fyen, ere kun sparsomt forsynede
med Ege. Da man 1828 taxerede Grevskabet Vedelsborgs
Skove, fandtes der ligesaa meget hugbart Egeved som Bøge
ved, og efter Skovriderens Udsagn har Bøgeskoven tyde-
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lig Mærke af, at den har været Egeskov. Frederiksgaves
smukke Bøgeskov skal for en stor Del være uden natur
lige Ege.
Statsskovene i Hütten Amt i Sydslesvig vare 1788 rige
paa Ege. Senere ville vi komme tilbage hertil. Skovene ved
Byen Slesvig, navnlig Pøl og Dyrehaven, ere eller vare for
kort Tid siden rige paa Eg. Bøgeskoven ved Flensborg er
derimod fattig derpaa: saaledes er Egen navnlig i Klusris
indskrænket til ganske enkelte Pletter. Lyksborg Skov er

endnu fattigere paa Eg. 1847 stod der i Graasten Skove 6200
Ege, der vare tykkere end 12 Tommer, eller omtrent 6 Ege
paa en Tønde Land, hvoraf kun 200 i Aarup Skov, der er 400
Tdr. Land. Statsskovene ved Aabenraa*), navnlig de, som
ligge paa Nordsiden af Fjorddalen, ere vel Bøgeskove, men de
fleste, navnlig St. Jørgens-Skov, Nørreskov, Risskov og Langbjerg,
ere saa rige paa Ege, at jeg troer at kunne paastaae, at hvert
femte Træ er en Eg; man har derfor det Særsyn, at uagtet
Planen bestemmer, at det skal være Bøgeskov, ansættes den
aarlige Egeetat dog til 230 Favne**), hvilke omtrent skulle
leveres af 1000 Tdr. Land.

I Statens Bøgeskove i den østlige Del af Haderslev Amt
er der kun faa Ege. De betydelige Skovstrækninger, som
endnu findes imellem Veile og Koldingfjord, henhøre til de
egefattigste Bøgeskove blandt dem , der staae paa en taalelig
god Jord. Nord for Veilefjord kommer et Skovland, hvis Bøge
skove ere rige paa Ege; det er Bjerge-Herred. Vel ere alle
rene Egeskove forsvundne, de sidste endnu i denne Menneske-

’) Den til Graasten henhørende Aarup Skov er ikke medregnet.
”) Denne Etat er senere nedsat.
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alder; men i Bøgeskoven staaer der flere gode Ege end i
nogen anden Del af Jylland.
Ilvad Skovene angaaer, som ligge imellem Horsensfjord
og Aarhus, da findes der flest Ege i den sydlige Del, som
benævnes Hads-Herred. Længere op imod Aarhus ere Bøge
skovene derimod fattige paa Ege, saaledes Ladegaards Skove,
Fløistrup Skove og Thors Skov. Nord for Aarhus træffe vi
paa en Bøgeskov, som indeholder flere, navnlig gode, Ege;
det er Vosnæsgaards Skov, som er en 320 Tdr. Land stor
Bøgeskov, i hvilken der 1857 stod ikke mindre end 1630 hugbare
Ege.
Kalø smukke unge Bøgeskov er uden synderlig Ind
blanding. Nord derfor i Nærheden af Grenaa findes en smuk
gammel Bøgeskov ved Uerregaarden Benzon, ogsaa den er
meget fattig paa Ege.
Den Egebeholdning, som saaledes endnu er tilbage i
Landets Skove, har længe været og er i stadigt Aftagende.
Som Exempler kunne anføres:
Sorø Skove have været meget rige paa Ege. Saaledes var
der i Sønderskov i 1835 4400 Ege, der bleve anslaaede til
5372 Favne; 1860 var imidlertid ikke stort over Halvdelen
tilbage, nemlig 2367 Træer, anslaaede til 3034 Favne.
I Trolleborg Bøgeskov stod der endnu for 50 Aar siden

10,700 hugbare Ege, fordelte paa 1200 Tdr. Land Bøgeskov;
den var altsaa ligesaa rig paa hugbare Ege som nogen Skov
i Sælland, og Træerne vare af udmærket Beskaffenhed. 1851
var Beholdningen svunden ind til 2700 Stykker Ege.
I Graasten Skove fandtes 1793 13,400 Sikr, hugbare Ege,
og alene i Aarup Skov, der er 400 Tdr. Land, stode 5808.
1847 lod Hertugen optælle de Ege, der vare tykkere end
12 Tommer, og Antallet fandtes da at være 6200 eller om
trent 6 Ege paa en Td. Land; i Aarup Skov var Antallet endog
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svundet ind til 200 Ege. Hvorledes Egenes Antal er aftaget
i Hütten Statsskove, vil blive omtalt i det Følgende.
I Adelersborg Skove tindes kun enkeltvis selvsaaede unge
Ege i Bøgeopvæxten. For 30—40 Aar siden vare Adelersborg
Skove fuld sluttet Bøgeskov af omtrent 150 Aars Alder med
en temmelig spredt Indblanding af ligealdrende Ege, der inde
holdt 3 — 4000 Favne; en stor Del af denne Egernasse er
senere benyttet. Gaae vi længere tilbage i Tiden, ville vi
finde, al Adelersborg Bøgeskoxe med samme Ret kunde være
benævnede Egeskove. Det hedder saaledes i en Taxation fra
1714 om Skoven Møsten, at Halvparten var Eg og den anden
Halvpart Bøg; ligeledes om De I hoved Gaminelskov, at de to
Trediedele vare Eg og kun den ene Trediedel Bøg. Vi be
mærke, at disse to Skove ere de største af Baroniets Skove,
hvoraf de næsten udgjøre de tre Fjerdedele. Uvis Bøgen
ogsaa tidligere forholdsvis har udbredt sig med samme
Hurtighed, kan den Tid ikke ligge langt tilbage, da Adelers
borg Skove vare rene Egeskove.
iNaar der spørges om Grundene til Egenes Aftagen i Bøge
skoven, da søger man dem i Heglen i Behandlingen og
Kulturen, og ganske vist maa det ogsaa indrømmes, al den
udøver en stor Indflydelse derpaa. De store Hugster, hvorfor
Fortidens Skove ofte vare udsalte, bidroge væsentlig til at
skaffe Bøgen Indpas og Fodfæste. Da dernæst Landets ud
videde Bebyggelse førte en bedre Dyrkning med sig, og Van
det som Følge heraf blev gravet bort fra Marker og Enge,
bieve ogsaa Skovene derved langt mere tørre, hsilket ligeledes
begunstigede Bøgens Udbredning. Da endelig i Begyndelsen
af dette Aarhundrede Skovene bleve lagte under Fredning og
en regelmæssigere Skovdrift blev almindeligere, erholdt Bø
gen aldeles Magten.
En yderligere Grund til Egens For-
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svinden ligger i den store Anvendelse, der gjordes af Ege
tømmer til Bygning af Skibe og Andet.
Men de nat urlige Forhol d ere idetmindste ligesaa vigtige
som de ovenfor berørte, og i det Følgende vil det blive godtgjort,
at det ikke er muligt at bedømme Grundene til Egebehold
ningernes Størrelse i Bøgeskoven uden at tage Udgangspunk
tet fra hine, navnlig fra Jordbundens Beskaffenhed.
Medens nogle Skove, der ligge Nord for Gribs Skov, ere
rige paa Eg, er denne fattig derpaa, ja paa store Strækninger
findes, som forhen er berørt, ofte endog slet ingen. Hvad er
nu vel Grunden hertil? I et foregaaende Kapitel er det ud
viklet, at der paa Grus og sandblandet Ler i Tidernes Løb
kan opelskes bedre Bøg end Eg.

Skovene i Nordsælland ere i det fiele fattige paa Eg;
naar der spørges om Grunden hertil, da svares oftest: Flaadens store Forbrug. Dette er dog kun tildels sandt, thi der
tages over 100 Gange saa mange Bøge; men Grundene ligge
væsentlig i Egens Mangel paa Selvsaaning, i Jordbundens
Beskaffenhed og den regelmæssige Drift.
De sydsællandske Bøgeskove ere de, der ere rigest paa
Eg i Danmark, hvilket nærmest skyldes den derværende Jord
bunds Frugtbarhed: da det ofte er en fugtig Lerbund, hvorpaa Skoven groer, saa faaer, som det tidligere er paavist,
Egen absolut Fortrin for Bøgen, og som Exempler herpaa
kunne anføres Braaby Overdrev i Sorø Sønderskov, Vemme
tofte og
desuden
kastede,
Tilfældet

mange af Bregentved Skove. Overlades Skovene
aldeles til sig selv, saa de ingen Kultur ere under
da bliver Egen saa at sige eneraadende. Delte er
med Bankursvang i Vallø østlige Skovdistrikt.
18
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Paa Laaland have vi imidlertid fundet Lersorter, som i
høiere Grad end Leret i Faxe og Stevns Herreder forøger Egens
Modstandsevne mod Bøgen. Det Samme er Tilfældet i Aaben
raa Skove, navnlig St. Jørgens Skov. Jordbundens Beskaffen
hed er her saaledes, at vi let kunne forstaae, hvorfor Egen
her voxer med stor Frodighed. Den er dannet af den samme
Lerart, som benyttes af Teglværkerne i denne Del af Slesvig,
hvilken Forchhammer benævner Cyprineler, og som forholder
sig til Vandet ligesom Leret i Ris Skov. Den Vandmængde,
det har optaget, vil det vanskelig afgive.
Det er ofte forgjæves, at man ved Grøfter søger at ud
tørre Leret. Det fugtige og kolde Ler virker hæmmende paa
Bøgens Væxt, hvorimod Græsset overalt skyder frem af Jorden;
kommer endnu her til, at de nysnævnte Skove ligesom mange
andre slesvigske Statsskove før 1852 næsten bleve behandlede
som Jagtrevierer, uden at der blev anvendt synderligt Arbeide paa
Grøftning og Skovens øvrige Pleie og Forbedring, bliver det
uregelmæssige Udseende, som disse Skove frembyde, let at
forklare. Man skovede, men naar der ingen Selvsaaning kom,
tænkte man ikke paa at saae eller plante, hvorfor Græsset
bedækkede store Pladser i Skoven , tildels bevoxede med
Slaaentorn.
Egene saae sig her med Villighed og voxe
med Frodighed; anderledes er det med Bøgen: her staae
ligesom i Gribs Skov Bøge, som ikke ere mere end nogle
Tommer tykke og dog bære Frugt, hvilket vidner om, at de
mindst ere 60 Aar gamle. 1852 blev Skoven tagen under
forstmæssig Behandling, Jorden blev forsynet med Grøfter og
Græssletterne hesaaede, men man maatte snart erkjende, at
Bøgens Dyrkning her støder paa store Vanskeligheder. Grøf
terne stode tørre, medens Leret deromkring var gjennemtrængt af Vand. Paa den kolde, fugtige Jordbund kunde
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Bøgeplanterne ikke trives; da Overførsteren første Gang be
søgte disse Skove og spurgte om Bøgeudsæden, gjorde Skov
rideren ham opmærksom paa de unge Bøge, som stode i
Græsset; da han sex Aar efter kom igjen, blev han atter
henvist til Græsset, der endnu tildels skjulte Bøgene. Denne
Jordbund passer saaledes ikke til Bøg, men Egen saaer sig
lier meget villig og voxer med stor Frodighed, uagtet den
tidligere har lidt meget af Vildtet. Man træffer her Ege, som
regelmæssig hvert Aar i en Høide af | til 1 Fod ere bievne
afbidte af Raadyrene. Egen, hvis Stamme derved erblevenlav
og kroget, gjør nu lange og ranke Topskud og voxer med en
Frodighed, som om den i faa Aar vilde indhente det For
sømte.
Egens Forekomst i disse Skove er saa naturlig
og dens Væxt saa frodig, ligesom Forholdet er saa ugun
stigt for Bøgen, at det maa forundre Enhver, at man ikke

her ligesom paa Laalands Sønderland dyrker alene Ege og
bortluigger Bøgeskoven. Hvorledes Høgen har kunnet skaffe
sig Indgang i Skoven og der udbrede sig saaledes, at der nu
er langt flere Bøge end Ege , er vanskeligt at forklare.
Maaske der engang for 100 eller 150 A«r siden er foretaget
store Hugster i Egeskoven, saa at der er bleven dannet gode
Besaaningspladser for Bøgen. Men for at Bøgen kunde saae sig
paa denne Jordbund, maa den forudsættes at have været mere
tør end for nærværende Tid, og det er ogsaa muligt, at. en

Række af tørre Sommere omsider saaledes har kunnet tørre
Jorden, at Bøgen kunde saae sig og til en vis Alder voxe

godt, indtil et fugtigt Aar kom igjen, eller Rødderne
naaede til det vandrige Ler.
At en Række af fugtige Aar,
som følger paa en Kække af tørre, kan udøve en stor Ind
flydelse paa Skovbevoxningen, har man erfaret i Christianssæde Skove.
18*

En mærkelig Modsætning frembyder Corse litze Hovedskov til sin Fortsættelse, Mellemskov og Østerskov, derved, at
den første er meget rig paa Ege.
Dette hidrører fra, at
Hovedskoven kun staaer faa Fod over Havet i en sid og bin
dende Lerbund. Men derefter hæver Kysten sig efterhaanden
til en Høide af -14 Fod over Havet, Leret bliver sandblandet
og gjennemskæres af talrige Skovbække, der føre alt det over
flødige Vand bort. Bogen faaer her den frodigste Væxt, ud
vikler stor Kraft i at undertrykke Egene og renser snart
Skoven for disse, saa at der bogstavelig fremtræder en ren

Bøgeskov.
Vi have seet, at Bøgeskov paa en sandig og gruset Jord
bund snart renser sig for Eg og bliver ren Bøgeskov; dette
skeer langt lettere og hurtigere paa Kridtbund, for hvilket
GyrstingeSkov eller Store Bøgeskov ved Sorø afgiver et godt
Exempel. Denne Skov staaer paa Kalk eller Kalkmergel. Naar
en Bøg tages op med Koden, vise sig dens Rødder at være omgivne
af og fastvoxede i den rene Kalk. Det er denne Jordbund, som
giver Bøgen den frodigste Væxt. Den unge Bøgeskov ud
mærker sig ved, at Stammerne ere mosfrie, temmelig ranke
og have god Krone, og alle andre Træarter fortrænges fra
Skoven, saa at det næsten bliver en ren Bøgeskov, hvor
Jordbunden er tør.
Om Egens Forsvinden foreligge føl
gende betegneflde Kjendsgjerninger: Efter en Jordebog af
1691 bestod Skoven af Bøg med et Stænk af Eg. 1834
fandtes der omtrent 30 hugbare Ege, og nogle Aar senere ikke
længer nogen hugbar Eg i denne 624 Tdr. Land store Bøgeskov.
At Egen saaledes aldeles maa rømme Pladsen, hidrører ikke
umiddelbart fra Jordbunden, thi ligesom de bedste Bøge opelskes
ogsaa de bedste Ege paa Kalk, og vi se ogsaa, at Egen voxer
frodig i Kulturerne; men Grunden til, at denne saa aldeles for-
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svinder, ligger udelukkende deri, at Bøgen paa denne Jord
bund udvikler sin største Frodighed og Styrke. Mærkeligt er
det, at Bøgens herværende Hjemstavn ogsaa er antydet ved,
at, Skoven kaldtes Bøgeskov; jeg har forslaaet det saaledes,
at de omliggende Skove endnu dengang vare Egeskove eller
dannede af en blandet Bevoxning. I Gjørslev Bøgeskov, som
ogsaa staaer paa Kalk, findes der inde i Skoven ingen Ege,
men enkelte i Udkanten. Hvorledes Bøgeskoven paa Kalkbund alt
i en tidlig Tid har renset sig for Ege, derpaa have vi sect
et mærkeligt Exempel paa Møens Klint, hvor Bøgeskoven, der
angaves at være 2 Mil i Omkreds ved en Optælling i Møens
Skove IG97, ikke indeholdt en eneste Eg, medens der i de
andre Skove taltes 7000.
De oekonomiske Grunde, som have medvirket til at for
mindske eller bevare Egene i Bøgeskoven, skulle lier kortelig
berøres. Det er nok muligt, at Christian den Fjerdes store
Begjær efter Egetørnnier har foranlediget Egens Forsvinden
fra nogle jydske Bøgeskove. Af større Betydning blev Byltergodsernes Salg, da store Skovstrækninger kom i Folks Hæn
der, som ved Skovene betalte deres nye Eiendomme. Fra
den Tid af vare Skovene mellem Veile- og Koldingfjord meget
fattige paa Eg. Som Bevis paa, hvorledes man gik til Værks,
kan den Kjendsgjerning tjene, at den, som kjøbte Dyrehaven
ved Kolding, strax solgte de ikke faa hugbare’Ege. Naar nu
Jordbunden tillige fremmede Egens Forsvinden , kunde en
saadan oekonomisk Begivenhed udøve stor Indflydelse, og
dette var ikke alene Tilfældet i Jylland, men viste sig ogsaa
paa Sælland, hvor Spekulanterne bevirkede, at blandt andre
Godserne Lilliendal og Lundbygaard have saa faa Ege i deres
Bøgeskov.
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Ovenfor er det paavist, hvorledes Flaadens Brug for Ege
ved sandsynligvis har bevirket, at nogle smaa Egeskove paa
Als have maattet give Plads for andre Træarter; men iøvrigt
er det med Urette, at man giver den danske Flaade Skyld for
at have forbrugt Landets Ege. Thi ved at undersøge dette
Spørgsmaal nøiere, kommer man til det Resultat, at den
danske Flaade i mere end et Aarhundrede har foretrukket,
naar det paa nogen Maade var muligt, at forsyne sig med
Egetømmer paa de tydske Handelspladser, medens de danske
Ege, som i Regelen foretrækkes for de tydske, fordærvedes
i Skovene eller bleve solgte som billigt Brændeved. Selv i
vore Dage, da Egebeholdningen i Skovene er i saa stærkt
Aftagende, vilde den dog let tilfredsstille Flaadens Fornøden

hed i denne Retning.
Mærkeligt er det paa den anden Side, hvorledes urigtige
traditionelle Anskuelser flere Steder have bidraget til at bevare
Egene i Bøgeskoven, idet mange Godseiere, især paa Øerne,
saaledes som det er omtalt i Indledningen, ansaae det for deres
Pligt ikke at sælge nogen Eg fra Skoven, hvilken Forplig
telse paa Baroniet Gaunø freintraadte som en Lov fra Lehnet.
1857 stod der 1 Vosnæsgaards Skove, som ikke ere
større end 320 Tdr. Land, ikke mindre end 1630 bugbare
Ege, om hvis Størrelse man faaer en Forestilling der
ved, at de vare vurderede til 66,000 Rbd.
At den for
rige Besidder af Vosnæsgaard lod Bøgeskoven staae saa
overfyldt med Ege, var ikke af Kjærlighed til Træerne,
men i den Overbevisning, at den Tid var nær, da Bøg og Eg
vilde faae en hidtil ukjendt Værdi. Der er forresten ogsaa
mange naturlige Grunde for, at denne Bøgeskov er rigere
paa Eg end nogen anden. Det er ikke alene Jordbunden,
der er fortrinlig skikket for Egens frodige Væxt, men der er

279
Meget, som taler for, at en stor Del af Skoven i en Tid,
som ikke ligger langt tilbage, har været en ren Egeskov, og
at, om det ikke er den første Generation Bøge, som er her,
men dette Træ allerede tidligere har existeret i den gamle
Egeskov, saa er det dog først i denne Generation, at Bøgen
har faaet Magten. 1 den næste vil der ikke forefindes halvt
saa mange Ege; thi vel give Egene her en Del Selvsaaning
(efter Agernaaret 1857 spirede Egene i Mængde), men de aller
fleste kues af Bøgens Skygge.
Med Hensyn til den Indflydelse, som Skovens Behandlingsmaade øver paa Egebeholdningens Formindskelse eller
Bevarelse, da er det en Kjendsgjerning, at ved den Periode
drift, der nu følges, fortrænges Egen mer og mer. Denne
Drift gaaer ud paa at holde Skoven varig og at frembringe
den størst mulige Masse Ved; men ved den Regelmæssighed,
som dette nødvendigvis fører med sig, bliver Egens Stilling
og Holdbarhed mellem Bøgene mislig, og dens Undergang
frernskyndes. Derfor finder man ogsaa nu kun faa Ege, livor
denne llegelmæssighed er stærkt fremskreden, f. Ex. i en Del
af Sorø, Vintersbølle og Hütten Skove. løvrigt er Exemplernes
Antal hidtil ikke stort, thi i mange Skove staaer endnu den
gamle spredte Masse, som forstyrrer Hegelmæssigheden, og
skjøndt der er mange Skovdyrkere, som have skaffet sig om
hyggelig udarbeidede Planer, følges de dog ikke, »da de ikke
passe ind i de praktiske Forhold.«
Er Skoven derimod betroet til Naturens Røgt og Pleie,

vil, især paa en god Lerjord Egens Tilværelse være sikkret. En
saadan Naturskov er Bankursvang i Vallø Skovdistrikt Syd
for Landevejen fra Kjøge til Ringsted. Denne Skov udmærker
sig i æsthetisk og naturlig Henseende fremfor de forstmæssig
behandlede Bøgeskove; thi den store Ensformighed og Hegel-

mæssighed i Henseende til Træernes Art, Alder og Størrelse
og Jordbundens Behandling, som vanzirer disse Skove i Konstnerens Øine, træffes ikke lier.
Vore Forstmænd røbe en stor Mangel paa æsthetisk
Sands: de smukke Skovdamme udgraves, hvorpaa Bunden
oprodes, gjennemskæres med Grøfter og beplantes. Midt i
Bankursvang ligger en saadan yndig Skovdam halv tilgroet
med Siv og forresten beskyggel af de omvoxende Træers
mægtige Kroner. Af Bøge er lier flere; Grupper af Risbøge
staae ved Siden af ærværdige 2—300aarige udlevede Oldinge.
De gamle Træer hugges ikke, »fordi Vallø Skove skulle levere
saa mange Favne Brænde til Vallø Kloster, og derfor er det
godt at have noget i Reserve.* Blandt Høge er der en, som
er 2| Fod tyk, den korte Stamme bærer i en Høide af 8 Fod
en bred Krone, hvis bueforrnige Grene næsten naae til Jorden.
Her findes ikke faa gamle Ege, hvoraf enkelte ere højstammede,
de, som staae ved Græsholmene, derimod lavslammede og

bredkronede. Enkelle Stammer staae i en hældende Stilling,
der ser farlig ud.
Seljen fremtræder her som et smukt
Træ, hvis Stamme er 70 Fod høi og 2 Fod tyk. [Jaslerne,
der inde i Skoven staae som Underskov, skyde i Veiret
og faae Stammer, som cre 8 Tommer tykke. Linden, der
er forsvunden fra saa mange danske Bøgeskove, bevares her
og det i en anselig Størrelse. Iler er Linde, hvis Stammer
ere 1| Fod tykke. Her findes store og smaa Aske. Alt er
Natur, maaske med Undtagelse af nogle Linde, som ere
topstævnede, hvilket er et Vidnesbyrd om, at Skoven en
gang har været benyttet af Mennesker, nemlig da den var
Fællesskov, og Bønderne havde Ret til at græsse deres Kvæg
samt bruge og mishandle visse Træarter.
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I Modsætning til denne Valløske Skov skal til Slutning omtales
Hüllen Skov - Distrikt, hvor Jordbundens naturlige Sammen
sætning og Bearbeidekse samt Skovens Behandling fremmer
den regelmæssige Bøgeskov, og hvor Egen, trods den passende
Jordbund, i Tidernes Løb nødvendig maa forsvinde.
Hvad ovenfor er sagt om de slesvigske Statsskove, at de
før 1851 i Keglen vare meget forsømte, gjaldt ikke om Hüt
ten Skove. Naar man passerer Veien fra Slesvig til Rends
borg , begrændses Udsigten paa yenstre Ilaand af Hüllen
Banker. Disse ere skaldede paa den vestlige Side, men har
man passeret denne, overseer man fra Bankernes Østside
et Landskab, der vel frembyder den samme Karakter, som er
ejendommelig for Skovegnene paa Østkysten, men er skjønnere end de fleste. Terrainet er sammensat af Bakker og
Dale, hine ikke høie og steile og disse hverken brede eller
dybe. I Dalene flyde Aaer. Landet er afdelt i smaa Marker,
som ere omgivne af Avnbøgehækker, paa hvilke nu og da en
enkelt Eg hæver sig. Hækkerne, der staae paa Jordvolde, skjule
Gaardene og Husene. Men hvad der udgjør den væsentlige Del
af Egnens Skjønhed, er de mange sniaa Skove, som afvexlende mellem Kornmarkerne ligge paa Bakkeskrænterne. De faa
Landsbykirke!', som her findes, vidne om, at i den Tid, da
det øvrige Land blev forsynet med Kirker, var denne Egn
endnu ikke opdyrket, men dækket af Skove, der dannede en
Del af Jernskoven. De Heste af dem ere Bønderskove, som,
uagtet de ere smaa, dog ere godt behandlede.
Imid
lertid staae de i Begehnæssighed langt tilbage for Stats
skovene. Ogsaa disse ere smaa; thi uagtet Distriktet knap
udgjør 10,000 Tønder Land, er delte Areal fordelt paa 23
Skove, hvoraf kun to ere over 100 Tdr., nemlig Krumland
(165 Tdr. Land) og Grossgehege (13G Tdr. Land); af de øv-
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rige ere tre over 50 Tdr. Land, men de fleste naae ikke
30 Tdr. Land. Næsten alle disse Skove udmærke sig ved den
regelmæssige Behandling, som de i lang Tid have været under
kastede. Periodedriften, der følges i alle Statens Bøgeskove, er her
ikke noget, som man kun stræber hen efter, og som fremtræder
stykkevis, men Systemet optræder her fuldstændig; man har
ikke alene de ældste og yngste Aldersklasser, første og femte
Periode, men ogsaa Mellemklasserne, tredie og fjerde Periode,
og Træerne i samme Afdeling ere jevnaldrende, idet de fremvise
en større Overensstemmelse i Høide og Tykkelse, end Tilfældet
er i de fleste Skove. Det er imidlertid ikke alene den regel
mæssige Behandling, som udmærker disse Bøgeskove, de natur
lige Betingelser til at frembringe en udmærket Bøgeskov ere
tillige her alle tilstede. Hütten Banker give Læ for Vesten
vinden og Lunhed. Jordbunden er sandblandet Mergel. Det
usammenhængende Plantedække paa Skovbunden dannes af
Skovmærke, Skovsyre, Milium- og Melica-Græs, hvilke Planter
ere Tegn paa, at Bøgeskoven her staaer paa den bedste
Jordbund. Høgen viser her, som overalt paa Østkysten, hvor
den er gunstig stillet, Tilbøielighed til at være meget høj
stammet. Stammerne ere ranke, glatte og hvidlige, nede ved
Jorden undertiden lidi mosgroede, høiere oppe slet ikke.
I saadanne Skove, hvor Naturforholdene tillade Bøgen at
udvikle hele sin Kraft, hvor Skovbehandlingen forhindrer en
uregelmæssig Fordeling af Lysmængden, der vil det gaae hurtigt
med den rene Egeskovs Forvandling gjennem alle dens Stadier
til Ege- og Bøgeskov, Bøgeskov med indsprængte Ege og ren
Bøgeskov. For 100 Aar siden vare mange af de smaa Skove,
der findes her, rene Egeskove; nu er det kun enkelte
ganske smaa, hvor Egen endnu har Overvægten.
Saaledes den Skov, der benævnes Soer; den er 16| Td. Land
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stor. Her staae 550 Ege, taxerede til 1003 Favne; under
Egene er der en saa stærk Opvæxt af Bøge, at Skoven om
en Menneskealder, naar de gamle Ege ere borttagne, vil være
en ren Bøgeskov. Bøgene ere her i Heglen af 40 Aars
Alder og have endnu ikke besværet Egene, der ere meget
højstammede.
At de i Bøgeskoven indblandcde Ege stadig ere i Af
tagende, beroer ikke paa et Skjøn eller en enkelt Skovriders
Erfaring, men det kan bevises ved at sammenligne Egenes
Antal, saaledes som det opgives i en Skovtaxation fra 1788,
med Antallet af dem, der fandtes 1858.
I Krumland fandtes 1788 omtrent 900 Ege, hvoraf 196
hørte til Aldersklassen fra 70 til 10(J Aar og derover. . Nu er
Egen næsten forsvunden fra Skoven, og ved Taxationen 1858
fandtes ikke en eneste hugbar Eg. Det Samme gjælder om
llasselhorst, 59 Tdr. Land stor. Iler fandtes 1788 751 Ege,
hvoraf 28 vare af den ældste Aldersklasse. I Grossgehege,
136 Tdr. Land stor, havdes 1788 40 store Ege, men 1858
fandtes kim 4; Bogholt, *20 Tdr. Land stor, havde I7S8 56
store Ege, 1858 kun 5, og Röhrkirchen havde 1788 168
store Ege, men ingen 1858.
Man behøver imidlertid ikke at tye til Taxationerne for
at erfare, hvorledes Egene aftage: hvert Aar kan man
lier finde udgaaede Ege i Bøgeskoven; saaledes saae jeg i
Hasselhorst, som er en regelmæssig 40aarigBøgeskov, de ud
gaaede Ege ligge i Bunker.
Skovrideren havde det Aar
borttaget ikke mindre end 650 udgaaede Ege i denne Skov,
som er 59 Tdr. Land stor, og endnu staaer der endel Ege,
som den samme Skjæbne venter. De ere lige opløbne, med
en lille Topkrone. Allerede nogen Tid have de saaledes

været trykkede, al deres lidende Tilstand tydelig fremtræder.
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At Dødeligheden her i disse Skove er saa stor blandt Egene,
er let at forklare.
Paa den gode Jordbund voxer Egen i
Begyndelsen hurtigere end Bøgen, men i en 20 Aars Alder
har Bøgen indhentet den, og nu stræber Egen at holde sig
over Bøgen; thi det gjælder dens Tilværelse. Den gjør store
Skud, dens Stamme bliver lang, tynd og rank som en Gran
stamme; af den gode Jordbund forsynes den med den for
nødne Næring til disse Kraftanstrængelser, men ogsaa Bøgen
voxer her med større Hurtighed og Frodighed end andetsteds,
og naar denne Kappestrid har været fortsat 20 til 30 Aar, er
Egen mat. Den stærke Høidevæxt har svækket Træet og hin
dret Grenudviklingen.
Bøgens Skygge bliver stedse mere
trykkende, og Enden bliver, at de ranke, 50 Fod høie Ege
henblegne og visne.
De vilde sandsynligvis endnu meget
længere have modstaaet Bøgen, naar Skovbehandlingen havde
været noget mere uregelmæssig thi da vilde der have været
Udsigt for Egen til paa den Side, hvor Bøgene stode fjernede
fra den, at modtage den Lysmængde, som fra den anden
Side ikke kunde naae den. Men her, hvor Høgene ere lige
høie og lige langt fjernede fra hverandre, kan en saadan
uregelmæssig Fordeling af Lysmængden ikke finde Sted, og
derfor ere de allerfleste Ege fortabte, og efter al Sandsynlig
hed vil der i den næste Omdrift være faa eller ingen Ege i
Skoven. Allerede 1796 var her kun 19 gamle Ege og 700
unge; de sidste have sandsynligvis gjennemgaaet Omdriften
og ere derefter fældede. Det er deres Afkom, som nu findes
i Bøgeskoven, hvor de forgæves, trods den gode Jordbund,
søge at hævde deres Tilværelse.
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Syvende Kapitel.
De jydske Egeskove, som staae paa Rullestenssand.
Jeg har hørt Søofficerer udtale den Mening, at Jylland
ikke mere kan levere Flaaden nogen brugbar Eg. Men man
glemmer da de gode Ege, der staae i Bjerge [lerred og
mange andre af Østkystens Skovegne; derimod passer dette
Udsagn paa de mange smaa øde Skove, som staae paa Kulle
stenssand, paa et Jordsmon, der i Almindelighed betegnes
som en Overgang imellem Skov og Hede. Jeg behandler
disse Egeskove for sig; thi de afvige i Meget fra Egeskovene
paa Øerne, og der bliver her Forhold at behandle, som disse
aldeles ikke frembyde. Hvad der især karakteriserer dem til
Forskjel fra Egeskovene paa Øerne og paa Østkysen, er, at
de ikke som disse staae paa frugtbart eller fugtigt Ler, men
paa Grus eller paa meget sandblandet Ler, at Stammerne ere
langsomt voxende og i Nuliden uden Førlighed, ligesom Jord
bunden heller ikke formaner at nære en kraftig Underskov,
der derfor enten mangler eller er ubetydelig.
Medens Ege
skovene paa Øerne have havt den Skjæbne at forvandles til
Bøgeskov, ere de allerfleste jydske Egeskove paa Sand for
vandlede til Egekrat, som i Ordets egentlige Forstand er ren
Egeskov, uden Indblanding af Bøg.
Egeskovene paa Rullestenssand ere, som ovenfor sagt,
ikke faa, men de fleste tilhøre Bønderne, ere smaa og uan

selige baade i Henseende til Træer og Udstrækning; den
største af dem er Hald Egeskov, og der fremtræder denne
Art Skov mest udviklet. Allerede i andet Kapitel er omtalt,
at Underskoven paa sine Steder er erstattet af Enebær, at de

største Ege holde 10—18 Tommer i Tverinaal og staae i
20 Fods Afstand. Dise Ege stræbe naturligvis efter at antage
de regelmæssige Egeformer, men de støde paa Vanskelig
heder, ikke i Jordbunden, men i Vestenvinden, der bevirker
en ensidig Udvikling af Kronen, ligesom Stammen, opvoxet
under Vindens Tryk, bliver kroget. Disse Ege ere oftest
uskjønne, hvilket dog i Reglen ikke gjælder saa meget om
dem, der staae i Hald Egeskov, som om dem, der findes i
de andre tilsvarende Egeskove. Det er en Vildfarelse at troe,
at dette Jordsmon ikke formaaer at frembringe 3 — 4 Fod
tykke Ege; men Jordbunden og Vinden bevirke, at dertil
vilde medgaae en uforholdsmæssig lang Tid, og Eieren fore
trækker derfor at benytte Træerne i en tidligere Alder. Den
saakaldte Tve-Eg i Haneved Skov viser ogsaa, hvilke Ege selv
denne Jord kunde frembringe, naar den fik Tid og Fred.
Nogle Mil fra Halds Egeskov ligger Sødals Egeskov, der
nærmer sig til Østkystens Egeskove, idet her er nogen Hassel

underskov.
Af samme Natur som Halds Skov ere føl
gende Skove: Borre Skov, Alderup Skov, Vcierslev Krat,
Folby Krat, hvilke smaa Skove ligge i Grevskabet Frisen
borg.
Nordvest for Silkeborg er Charlottenlund og Sinding
Skov. Ja man træffer endogsaa Egeskove meget længere mod
Vest; saaledes findes der to utvivlsomme Bester af Egeskov
ved Breiningegaard , to Mil fra Kingkjøbing, og Nørholm Lund
ved Varde, paa det første Sted blandet med Birk, Aim og
Ask, paa sidste Sted med Underskov af Hassel og Køn.
Sønden for Silkeborg træffes Kolben, Vinding, Grædstrup og Dauding, hvilke alle ere smaa Egeskove; længere
mod Syd er der en Egeskov ved Kollerup, to Mil Nordvest
for Veile.
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I Slesvig optræde smaa Egeskove af samme Natur som
de jydske, saaledes endel afLindetskov og Dravitskov samt ved
Volstrup, Syd for Flensborg. I Sydslesvig henhøre hertil
Hadeby Skov samt endel af Trenens Skovland, saaledes Sko
vene ved Øster-Orsted og ved Vester-Orsted.
Der er dem, der mene, at ligesom Østkysten har Bøgen
som sit Skovtræ, saaledes er Egen karakteristisk for Kullestenssandryggen ; men at det ikke er saa, fremgaaer af det
Følgende, hvor det vil blive vist, at de jydske Egeskove kun
ere et Overgangsstadium, der staaer paa et uholdbart Punkt.
Ved Mishandling af Mennesket i Forening med Vinden for
vandles de nemlig til Purrer, medens de ved at fredes og be
handles med lidt Omhu blive til Bøgeskove: Hald Egeskov
er saa heldig at blive omhyggelig behandlet, og Bøgen, som
i Reglen ikke længe lader vente paa sig, naar en Egeskov
frembyder den Fred og Hyggelighed, som den behøver, har
ogsaa indfundet sig her. Det var fra Vest og Sydvest, den
trængte sig ind i Skoven, og den udbreder sig mere og mere
Aar for Aar. Den vinder især Terrain paa de høiere liggende
Steder. I den østlige Halvdel findes endnu saa godt som
ingen Bøge, men derimod i den vestlige Halvdel, og da mest
i den sydvestlige Del, der ogsaa er nærmest ved Bøgeskoven.
Paa Mansas Kort findes en Del af Halds Egeskov betegnet
med Navnet »Ørnebjerg«. Her er det især, at Bøgen har
faaet Indpas , og Ørnebjerg er ved nogle Smaapartier Bøge
skov hist og her, saa at sige, i Forbindelse med Bøgeskoven,
saa at Frøet ved Blæst eller Fugle nok kan føres derhen.
Den Syd for Ørnebjerg paa Mansas Kort afsatte lille Firkant
er dog Egeskov, men imellem den og Bøgeskoven er der
nogle Smaapartier Bøgeskov, saaledes som ved Bæklund, hvor
Høgene ere meget gamle, ja efter lir. Krabbes Formening

endog ældre end Bøgene i Bøgeskoven. Halds Bøgeskov,
som ligger Sydost for Egeskoven, uden at være sammen
hængende dermed, er en med Bøg aldeles dækket Halvø, der
skyder sig ud i Hald Sø; Høgens Kroner danne den skjønneste Hvælving over Halvøen. Da dette Træ her har fundet
en passende Jordbund, ere de andre Træarter aldeles for
svundne, og vi have her en ren ublandet Bøgeskov. Efter
Udseendet at dømme ledes man let til den Tro, at Bøge
skoven her er gammel; thi den har Præget af Soliditet og
Ælde; den vilde derved imidlertid danne en Undtagelse fra
de omgivende Skove og Skovrester, hvor Egen overalt er
fremherskende, og efter Traditionen har dette ogsaa været
Tilfældet her. Gamle Folk kunne nemlig mindes, al der kun
var faa Bøge i denne Skov, og at den hovedsagelig var Ege
skov. Som Vidnesbyrd herom staaer der endnu mange Ege
stubbe omkring i Bøgeskoven.
Ogsaa i Sødal Egeskov har Bøgen trængt sig ind; den
udbreder sig fra Syd imod Nord og udgaaer fra nogle gamle
(5 å 6) Bøgetræer, der indtil for nogle Aar siden have staaet
i Skovens sydligste Del. Der i Nærheden findes de fleste og
de største Bøge, men de ere unge, vel neppe 20 Aar gamle.
Jo længere man kommer bort fra de gamle Bøges Plads,
desto færre blive de unge Bøge, og desto yngre. Under
Egen findes hyppig Enebær, men hvor Bøgen er kommen frem,
synes Enebærtræet at aftage.
Naar Egeskovene paa dette Strøg altsaa befinde sig i
Fred for Menneskets Mishandlinger, som udsætte dem for
Vestenvindens trykkende Paavirkning, og Bøgen ikke er alt

for langt borte, forvandle de sig snart til Bøgeskove. Mang
foldige Egeskove paa Rullestenssand have naturligvis nydt en
saadan P'red, og de ere ogsaa gaaede over til Bøgeskov.
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Vel kunne vi ikke saaledes som ved Hald Egeskov forfølge
denne Forandring fra dens første Begyndelse, der maaske
ligger 400 Aar tilbage; men det kan gjøres sandsynligt, at
mange nuværende Bøgeskove paa Bullestenssandet i det indre
Jylland for 200 Aar siden indeholdt saa mange Ege, at en
stor Forandring i Skovarten nødvendig maa være foregaaet
med disse Skove, hvor der nu knap er en eneste hugbar Eg.
En stor Del af Silkeborg Skove staaer paa Rullestenssand; dette gjælder endnu mere om Skovene paa Himmel
bjerget (By-Sønderskov), ligeledes om Tem Skov, om den
store Addit Skov, Veiling Skov og Tvilum og Allinge Skove.
Disse Skove slaae paa det store Plateau af Bullestenssand i
Central-Jylland, som mod Vest ved Uven Funder skyder sig
ud i lieden og mod Øst har Grændse tilfælleds med Gjern
Herred, hvilket indtager den større Del. Knuden i delte
Parti er Himmelbjerget. [Ivor formindsket end det Skovbælte
er, som omgiver denne Jyllands Spids, er det dog endnu
meget anseligt. Efter hvad der læses om Bullestenssandets
Forhold til Skovarien, skulde man vente, at Eg her havde
Magten. Og dog er det Bøgeskove i Ordets bogstavelige
Forstand; thi faa Bøgeskove ere saa rene for Eg. Alligevel
er den Formening, at man her skulde træffe Eg, kun urigtig
med Hensyn til Tiden. Silkeborg Skove have i Aarhundreder
været berømte for deres Rigdom paa Ege. Det er bekjendt,
at Christian den Fjerde derfra forsynede sig til mange af
sine Bygningsforelagender, ja endnu hører man ofte tale om
de Silkeborgske Skoves Rigdom paa Eg; men det er sjeldent,
at der af disse 1000 Tønder Land store Skove udvises nogen
Eg; Alt er Bøg.

Ilvad de øvrige ovennævnte Skoves tidligere Rigdom paa Eg
angaaer, da kan denne godtgjøres af en Synsforretning fra 1645.
19
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I den Krig, som da endte, havde de Svenske taget en Del
hugbare Ege og Bøge i disse Skove, og nu viser det sig, at
selv i store Skove, der nu ere rene Bøgeskove, blev der dengang
taget vel saa mange Ege som Bøge, eller omtrent i Forhold som
3:2. For at det kan være indlysende, hvorledes Egene ere
aftagne i disse Skove, har jeg sammenstillet forskjellige Skove
med Opgivelse af, hvormange Ege eller Bøge der vare tagne, og
til Sammenligning anført Skovens Sammensætning for øjeblikket.

Skovenes Navne.

Størrelse.

Skovarten for nærværende Tid.

De Svenske toge af
hugbare
Ege.

Tdr. Land.

Gjern Herred.

820
583

Bøg.
Bøg, Birk og Eg.

Ry Sønderskov . .
Ry Nørreskov. . .
Slottets Enemærke
Linaa ...................
Tvilum................

c. 300
23

Salten...................
Tem......................
Rudstrup.............

500
30
220

Søndervissing . . .
Addit...................
Veiling................

200
722-772

Gravballe............
Allinge................
Funder Krat . . .

16
c. 100
30

Hestehaven ....
Vium...................
Øster Veiling . . .

80
77

| 1136

Bøge.

693

Bøg.
Udmærket Bøgeskov.

75
90
437

20
213
347

Vrads Herred.
Halvdelen Bøg og Halvdelen Purrer.
God Bøgeskov.
God Bøgeskov.

1268
24
13

445
54
31

Tyrsting Herred.
Ren Bøgeskov, saa godt som ingen Eg.
Ren Bøgeskov, saa godt som ingen Eg.
Ben Bøgeskov, saa godt som ingen Eg.

162
331
100

501
347
171

Hids Herred.
Unge og gamle Bøge.
Ung Bøg.
Egekrat med Indblanding af Bøg.

98
180
353

189
215
130

Middels om Herred.
Størstedelen Eg og'Bøg.
Bøgeskov.
Mest ung Bøgeskov med nogen Eg og Esp.

369
319
343

»
6
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Egen er paa mange Steder ikke ganske forsvunden;
den har beholdt det Rum, hvor Bøgen ikke bredte sig,
da den ikke forefandt den fornødne Fred. Egeskoven kom
mer herved til at danne et Læbælte for Bøgen, hvilket f. Ex.
er Tilfældet med Hanved ved Flensborg.
I det centraljydske Skovland stod der for 200 Aar siden
ikke mindre end 2 Kvadratmile Skov med 1000 hjorte og
mange Vildsvin. Det meste af Skoven tilhørte Kronen. Da
man i det 17de Aarhundrede begyndte at forbruge den store
Egebeholdning, som her fandtes, havde Bøgen allerede Mag
ten; dens Udbredning og Egens Undertrykkelse kunde derfor
her skee i en Tid, da den paa Grund af Græsningen til
dels var standset paa Øerne. Dette hidrørte fra, at Jylland
formedelst Jordens Ufrugtbarhed kun havde en sparsom
Befolkning.
Store Godser, talrige Landsbyer med mange
Heste og Køer fandtes ikke, og de vilde Dyr formanede ikke
at øve et saadant Tryk paa Skoven, at Bøgens Foryngelse
forhindredes. Christian den Fjerde vilde i Sandhed undre
sig, naar han gjensaae Silkeborg Skove; hvor han før udviste
saa mange Ege, der vilde han nu ikke finde en eneste. Der
ved komme vi til at efterforske, hvorfor disse Skove ere saa
rene for Eg. Der findes ellers kun noget Tilsvarende i nogle
Skove paa Kridtland og i de nordsællandske Skove, hvor ikke
alene Jordbunden, men ogsaa Flaadens Efterspørgsel har
tjent til at lade Egene forsvinde.
Her maa Grunden til
Bøgeskovens Renhed alene søges i Beliggenheden og i Jord

bunden, der begge ere af den Beskaffenhed, at de for
hindre Grundvandet — Bøgens værste Fjende — fra at samle
sig ved dens Rødder. Det bakkede Jordsmon og den san

dede Jordbund tjene begge til at frie Rødderne fra Grund19*
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vandet, som paa flere af Øerne i saa høi Grad har hæm
met Bøgens Udbredning.

Ottende Kapitel.
Egekrattene.
Egeskoven paa Rullestenssand er kun et Overgangsled i
Skovens Udvikling. Hvor den ikke er udsat for Menneskets
Mishandling i den Grad, at den trykkes af Vestenvinden, gaaer
den over til at blive Bøgeskov. Bliver den derimod forhugget,
saa at Vestenvinden faaer Magten over den og ikke tillader
Træerne at skyde i Veiret, men trykker Skuddene ned til
Jorden, synker Egeskoven, hvor den ikke aldeles forsvinder,
ned til Purkrat.
Medens saamange Forfattere, Digtere og Topografer have
skildret liedens Ejendommelighed og formentlige Skjønhed, er
der forholdsvis kun faa, som omtale Egekrattene, og dog ere de
liedernes Prydelse, ligesom de i høi Grad tjene til at give de
forskjellige Ueders Jordsmon en bestemt Karakter. Sete i Af
stand fremtræde de som grønne Hakker, der hæve sig over
den flade sorte Ilede. Ved at komme nærmere, bemærker
man, at det grønne Plantedække er et læt, lavt, næsten
uigjennemtrængeligt Egekrat.
Purrerne ere i Regelen Buske uden nogen overjordisk Stamme,
sammensatte af Slubstød, som, ude af Stand til efter deres
Natur at skyde i Veiret, af Vinden tvinges i mangfoldige Ret
ninger; dog have de ofte ogsaa selvstændige Stammer. Mange
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Grene have fundet det fornødne Læ ved, trykte ned til Jor
den, at skyde benåd Overfladen. Næsten alle stræbe fra Vest;
mangen en, som et Stykke har havt Kraft lil at skyde imod
Fig. 22.

Egekrat fra Flensborgegnen.

Vest, vender sig pludselig i modsat Retning. Under denne
stadige Kamp med Vinden blive Grenene gjentagne Gange
krogede i Zigzagform. Stubbene ere ofte af stort Omfang,
hvilket vidner om, at de henhøre til anselige Træer. I Ilibeegnen har man havt Exempel paa, at et enkelt Stød kunde
fylde et Læs. Bønderne have nemlig der ryddet mange Krat
til Agerbrug og solgt Stødene som Brændsel i Ribe. Det er
gjerne muligt, at mange Egestubbe ere flere hundrede Aar

gamle, thi selv i en meget høi Alder af 3—400 Aar bevarer Egen
Evnen til at kunne gjøre nye Skud fra Stammen. Højden er forskjellig, dog tænker jeg, at Middelhøjden, hvortil Purrerne voxe
nogenlunde frodig, kan angives til 6—8 Fod. Oftest ere de knap
4 Fod høie; men man finder ikke sjelden Purrer, dannede af
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smaa krybende tynde Grene, hvis Løv næppe hæver sig
1
Fod over Jorden, ja enkelte endog saa lave, at de ikke naae
Høiden af Lyngen, mellem hvilken de voxe, og dette finder Sted
især paa den Side af Bakken, som vender mod Vest, men ogsaa
andetsteds. De Purrer, der staae i Læ og ikke lide af Dyre
nes Overlast, kunne naturligvis skyde i Veiret og danne smaa
Træer. Det Samme gjælder om dem, der ere sammenhæn
gende med Skoven, hvor de da danne Læbælter. I et Krat
Øst for Kalslund Dy ved Ribe findes en Purre med følgende
Forhold: Den er omtrent 6 Fod i Gjennemsnit og bestaaer af
en Samling (5—6) smaa Buske med neppe fingertykke Grene,
der hæve sig omtrent 1 Fod over Jorden. I Midten ere Gre
nene oprette, og her naaer en enkelt ve! 2 Fods Høide, men
i Omkredsen ere de aldeles nedliggende, krybende og indtil
3 Fod lange.
Som Exempel paa Purrer, der have en frodigere Væxt,
kunne vi anføre en, der findes i den vestligste Del af Nørup
Krat ved Veile. Den dannes af 4 Hovedgrene, hvoraf den
østligste og største ved Jorden omtrent er 4" tyk; fra Be
gyndelsen af med Retning mod Syd-Øst deler den sig i | Fods
Høide i 2 næsten 2" tykke Grene, som dernæst hver for sig
forgrene sig stærkt og tilsammen danne den østlige Del af
Purren. Denne Hovedgren, hvis Løv hæver sig 3—4 Fod over
Jorden, har en Længde af over 6 Fod. Den nordlige er ved
Jorden 1" tyk; dens Løv naaer kun 1 I'od over Jorden og af
den dannes Purrens nordlige Parti. Den tredie Gren har
Retning mod S-V; ved Jorden har den 2 — 2|" Tykkelse,
busker sig strax meget stærkt og naaer med en Længde af
4 Fod omtrent 2 Fod overjorden. I Midten findes den fjerde
Gren, der er opret, dog med Tilbøjelighed til at vende sig
mod S-0; den er meget bugtet, for en stor Del vissen og
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naaer 4 Fods Høide. Purrens vestlige Del er derimod dan
net af flere smaa krybende Grene, hvis Løv neppe rækker
£—1 Fod i Veiret.
I Regelen staae Purrerne forenede i større og mindre
Grupper, hverandre saa nær, at Partier af Here Krat have
Ord for at være uigjennemtrængelige; men oftest bave Hus
dyrene dannet bredere eller smallere Gange, som græsdækkede
slynge sig gjenneni Krattet. Medens Krattene altsaa kunne være
særdeles tætte og næsten ikke til at passere, ere de enkeltslaaende Purrer ofte saa adspredte, at de ligne grønne Pletter
i Lyngen.
Floraen er ikke rig paa Arter; som karakteristiske kunne
anføres: Engkoføde, desuden træffes her Bunke, Gulax, BjergVolverlei, Høgeurt, Gyldenris, Blaamunke, Skovstjerne, Tor
mentil, Brombær, Ørnebregne, Visse, Ulvefod, Klokke, Røllike,
Pimpinelle*) o. fl.
Purkrattene findes i Kegelen aldrig paa den flade Hede,
men de dække Bakkerne paa Hedesletten og optræde gjerne
paa Skrænterne ved Vandløbene; ofte forekomme de paa Vest
siden af Skovbeltet, enten umiddelbart derved eller |Mil
derfra. Spredte over den ufrugtbare Del af hele Halvøen
fremtræde de dog i større Samlinger i bestemte Egne, hvor
Jordsmonnet i Forening med tilværende eller forsvundne Skove
betinge deres Optræden.
Nord for Limfjorden kjender jeg kun faa Egekrat. Paa

Mors er der maaske nogle, men saavidt jeg mindes ingen i
’) Melampyrum pratense, Aira flexuosa, Anthoxantum odoratum, Arnica
montana, Hieracium umbellatuin, Solidago, Jasione, Trientalis, Potentilla Tormentilla, Rubus plicatus, Pteris aquilina, Genista, Lycopodium
clavatum, Campanula rotundifolia, Achillea millefolium, Pimpinella
Saxifraga.
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Thy eller Vester - Hanherred. De fleste findes i den østlige
Del af Vendsyssel, efter Brink Seidelin især paa skarpe lieder,
samt paa det løse Sand i den store Lavning ved Jerup. Des
uden træffes talrige Purrer spredte paa Bakkeskrænterne som
Vidnesbyrd om forsvundne Skove.
Men Egekratlene høre hjemme paa Rullestenssandet Syd
for Limfjorden.
Vi ville tage dem i to Afdelinger, først
dem, som ligge i det vestlige Jylland, og dernæst dem,
der holde sig til de store Rullestensplateauer inde i Landet.
De første kunne vel siges altid at være uden Bøg, den anden
Afdeling er derimod saa ny, at Bøgen kan optræde her.
Det nordligste Egekrat er maaske det, der staaer paa
Estvadgaards Hede (Holten). Iler er det især den Del, som
grændser til Flyndersø og Skallesø, der er bevoxel med Ege
krat 2—4 Alen høil og i Lavningerne endnu høiere.
Bævreaspen forekommer hyppig indblandet deri, men den bli
ver toptør, saasnart den viser sig. Saavel i Egekrattet som
hist og her paa Heden findes enkelle Egebuske, der ved
nøiere Undersøgelse vise sig at være Rodskud af gamle, tem
melig store Ege.
Længere mod Syd træfles Egekrat paa Skrænterne ved
Stor-Aa og Lille-Aa, som begge udmunde i Kissum Fjord.
Paa Nordsiden af den sidste Aa ligger IIvoJIundkrat; Øst der
for Burgaardskrat, som har en Længde af en halv Fjerding
vej, derefter et Krat i Naur Sogn og et andet tæl Øst for
Holstebro, der udmærker sig ved sin frodige Væxt. 2 Mil
længere inde i Landet paa Skrænten af den samme Aa lig
ger Stoubæk - Krat. I Hammerum Herred optræde Egepurrerne ved Sneiberg, ved Rind Præstegaard, ved Kollund,
hvor Buskene blive (il Træer, ved Lægdsgaardcne ved Ikast.
Længere mod Øst, 3 Mil fra Ringkjøbing, findes Egekrat ud-
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bredt over en Strækning, hvis Størrelse anslaaes til en halv
Kvadratmil.
Paa det (Jødeland, som nu følger efter i en Længde af
5 Mil, kjender jeg ikke noget til Forekomsten af Egekrat, der
sandsynligvis dog ikke mangle, navnlig paa Skrænterne ved
de store Aaer. Det første mig bekjendte Egekrat, som der
efter følger, ligger i Klitterne tæt Nord for Fiilsø. Der gives
faa Egne paa den jydske Vestkyst, der frembyde et saa xildt
og ufrugtbart Udseende som Strøget omkring Fiilsø. Ileden,
der ellers paa Vestkysten ved Lersletter er afsondret fra Klit
terne, støder her umiddelbart op til disse. Naar man fra
Fiilsø reiser i nordlig Retning, faaer man paa venstre Uaand
ud imod Havet en mægtig Bakkerække, som er dækket med

Flyvesand og saaledes har Udseende af at være en Klitrække.
Skrænterne ere paa mange Steder dækkede af et Egekrat;
Egene ere noget høiere, end rnan er vant til paa lieden, og i
Aaret 1854 vare mange af dem frugtbærende. Ved en over
fladisk Betragtning af Forholdene skulde man fristes til at
troe, at Egen her havde indfundet sig paa Klitterne, og at
der ad naturlig Vei var opnaaet det, hvad man andetsteds
med megen Møie bar stræbt at tilvejebringe; men ved nøiere
Betragtning af Jordbundsforholdene kan man snart overbevise
sig om, at de med Egekrat bevoxede Bakker oprindelig ikke
ere Klitter, men Ilullestenssandbakker, som i Tidens Løb ere
bievne sandføgne, uden al Flyvesandet dog har formaaet at
kvæle Egekrattet.
Nogle Mile Sydost derfor ligger Lunderupkrat, som hen
hører til de anseligere baade med Hensyn til Størrelsen, der
angives til 150 Tdr. Land, og med Uensyn til Egenes Væxt.
Ligesom endel Skove ere bevarede i Landet paa begge

Sider af Kongeaaen, saaledes optræde paa Rullestenssandet i
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den samme Egn Egekrat, som ofte ere af betydelig Ud
strækning. Det er saaledes Tilfældet med dem, der findes i
Læborg og Lindknud Sogne, 1| Mil Nord for Kongeaaen.
Mest bekjendte ere foruden disse Egekraltene paa Gjørding Mark
og ved Tislundstenen*), nær ved IJolstedaa. Ligeledes sees
nær Landeveien mellem Foldingbro og Skodborghus mud
Nord en hel Række egeklædte Bakker.
Vi gaae nu over til Egekrattene inde i Landet og træffe
dem da i Mængde paa det store Kuliestensjordsrnon, hvorpaa
Viborg ligger. [Jer findes Karup Krat, Hellerup Krat, Margrethelund, Boller Krat, Romlund Krat, Daubjerg Krat, Ilarrestrup
Krat og Kvolstedlund Krat. Imellem Rogenstrup og lljarbek
findes flere spredte Bakker med lidt Egepurrer, Enebær og
Pil. Vi skulle senere komme tilbage til Egekrattene omkring
Viborg.
Fem Mil sydligere træffe vi paa en anden Samling af
Egekrat, som er fra nyere Tid. Da Beboerne i de sidste
Aarhundreder begyndte at hugge Skovene omkring Silkeborg
og Himmelbjerget, var det selv der, hvor Jorden ikke pløiedes,
dog ikke muligt for Skove at skyde i Veiret paa de Steder, som
vare udsalte for Vinden, hvorfor der her dannede sig talrige
Purkrat, der i en Halvbue strække sig mod Vest omkring

Skovene og aldeles mangle paa Østsiden. Da Bøgen dannede
en vigtig Del af disse Skove, er der mange Bøgepurrer, dog
flere Ege; det være nu, at Skoven oprindelig har været rigere
paa Eg end paa Bøg, eller at mange Bøge ere gaaede ud.
Vist er det, at Bøgen ikke alene ved sin Levealder, men
ogsaa ifølge sin øvrige Natur er forhindret fra at leve saa

’) Tislundstenen er en meget stor Granitblok, som ligger midt i det
lave Krat.

»
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længe ved Stubskud som Egen; alligevel ere Bøgepurrerne
endnu for unge, til at vi kunne have nogen bestemt Mening
derom.
De Purkrat, der ere Levninger af ødelagte Bøge
skove, indeholde ogsaa altid Bøg. Enebær forekomme ogsaa,
men mest almindelig er Bævreaspen, som ogsaa indfinder sig
der, hvor Egen er kuet. Paa Nordsiden af Silkeborg ligge
de ubetydelige l’urkrat ved Gjern og Gjødvad.
Paa det
sidste Sted ere enkelte fjerntstaaende Egepurrer Kesterne af
en 1695 ikke ubetydelig Skov. Balle-Buske bestaae af Bøge
purrer og Enebær.
Den, der fra Ringkjøbing kommer til Silkeborg, maa pas
sere igjennem Funderkrat, der ligesom er Indgangen til Silke
borg Skove. Dette Krat begynder paa de mod Øst hældende
Bakker og er Egekrat med høi Lyng. Egene ere lave Pur
rer, gamle, men smaa og forkrøblede, og kun enkelte ere
høiere og undertiden frugtbare. De talrige Aspe, som her
findes, gjøre Krattet næsten uigjennemtrængeligt.
En Mil længere mod Vest ligger Hørbylund eller maaske
rigtigere Ilarbolund. Ved Iljortsballe, Øst for Silkeborg, skal
der endnu findes noget Egekrat.
Det var især i den sydlige Del af Silkeborg Skove, at
Skovrydningen fandt Sted, idet her faldt over 1000 Tdr. Land
Skov, hvilket gav en rig Efterslæt af Purkrat, hvorfor disse ere
meget talrige Syd for Højskovene, navnlig i Vesterskoven;
saaledes Thorsø Krat, Løgager Krat, Rudstrup Skov, Sepstrup
Krat, i hvilket sidste Purrerne skyde i Veiret og faae Stamme.
Del er især Tein Skov, som er bleven hærget af Skovøde
læggerne; thi hvad Andet skulle de benævnes, som ikke dyr
kede en stor Del af den ryddede Skovbund, men lode den
ligge og forødes, saa at den dækkede sig med Lyng, Purrer
af Esp, Enebær, Eg og nogen Bøg. Bakkerne, som omgive
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Veien fra Voldbygaard til Tern, ere derfor besatte med Egepurrer, og man har her det Særsyn, at Egestubbene staae
som Ukrudt i Rugen, idet Bonden ikke har bavl Kraft til at
rydde Stødet; det grønnes aarligt, selv om Marken pløies.
Ogsaa dette tjener til at oplyse den vidtstrakte Skovødelæg
gelse, som her har fundet Sted. Paa Bakkeskrænterne af
Ry Skove optræder Egekrat ligesom paa Bakkerne nærved
Mos Sø.
Naar vi forlade det centraljydske Skovland og gaae op
mod Syd efter Veile, træffe vi Egekrattene ved Byen Vrads,
hvor de strække sig langs Bakken; Kolben, før Egeskov, er
nu ifærd med at blive Egekrat; sydligere ligger Grædstrup
Krat og Krattene ved Nørre Snede. Jeg kjender ikke til de
Krat, som findes i Nykirke Sogn; men Sydvest for Nykirke
findes der ved Give By Egepurrer.

Sydvest herfor danner Bøgeskovregionen en 0 eller et i
Heden udløbende Forbjerg, der indtager Lindballe, JNørup og
Gadbjerg Sogne. Trods den udsatte Stilling voxer Bøgen, som
lier staaer paa Ler, meget godt.

i dette Bøgeskovparti ligger Tykhøiet Krat, der stræk
ker sig langs Landeveien fra Veile til Ringkjøbing. Det bestaaer mest af Eg, som i Regelen kun er Purrer. Hvor disse
fredes og ikke ere udsatte for Vinden, kunne de arbeide sig
op til 16—24 Fods høie Træer. Imellem Egene er der ind
blandet mange Espe og endel Bøge.
Ligeledes findes i
Nørup Sogn en Del Egekrat paa Skrænterne af en Dal
tæt Øst for Nørup By, samt ved Nørup Kjær, som stræk
ker sig fra Engelsholms Skov til Gjøding Mølle.
Delte
Krat, der er en Fortsættelse af Engelsholm Skov, er ved
sin Begyndelse og ogsaa i Midten temmelig anseligt, idet der
findes Ege med 1 Fod tykke Stammer, dog at det Alminde-
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ligste er 4 — ,} Fod. Men mod Vest synker det ned først til
et meget tæt, uigjennemtrængeligt Krat, og derpaa opløser
dette sig i Purrer, hvis Høide varierer mellem J og 6
Fod, og hvis Tvermaal er fra 1 til 12 Fod.
Det fortsætter
sig med Mellemrum op til Papirsmøllen og kan paa denne
Maade forfølges op til Lime og Bindeballe Skove.
I den nordøstlige Del af Slesvig har Jordens Frugtbarhed
bevaret Højskoven, indtil den for en stor Del blev afløst af
Agerjorden. Først nogle Mile fra Vesterhavet optræde Pur
krattene, saaledes Syd for Spandet og Syd derfor ned over
Arrild Hede. Disse Egekrat ere vistnok de største i Slesvig.
Desforuden findes der et betydeligt Krat paa Kalslund Hede,
Syd for Kalslund Kirke og lljortvad Aa.
Dette Krat tager
sig, naar man kommer ad Landeveien til Ribe, ud som fjerne
grønne, græsklædte Bakker: men kommer man hen til det,
opløser det sig i en utallig Mængde spredte Purrer, der ligge
i oftest 10—20 Fods Afstand fra hverandre, ere fra 1 til 20
Fod i Tvermaal og ligeledes af forskjellig Høide, dog næsten
aldrig mandslinie.
Kun enkelte Steder, saaledes i den syd
østlige Del af et lille Parti tæt Øst for Byen Kalslund, samle
de sig til et tæt Krat med Middelhøjde af 3—4 Fod; en
enkelt naaer 6 Fod. Stammerne ere her tykkere, mere op
rette, Bladene større og friskere end længere mod Vest, og
skjøndt Buskene neppe naae til midt paa Livet, ere de
dog saa sammenfiltrede, at det er meget besværligt at komme
der igjennem. Overalt hvor Purrerne finde en Smule Læ for
Vestenvinden, udmærke de sig strax ved en frodigere høiere
Væxt, større Blade og i det Hele taget ved et friskere Ud
seende. Smukt sees dette saaledes paa et Par Kæmpegrave i
det nævnte Krat, der ere bedækkede med spredte fodhøje Pur
rer, som kun paa den sydostlige Side slutte sig sammen og
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opnaae 2 — 3 Fods

ved
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smaa Rullestene, hvori nogle Lerdele kunne være indblan
dede. Imedens Iledesandet danner store Sletter, som ere
fladere, end hvad man ellers i Danmark kalder Sletter, er
Rullestenssandet paa Hederne enten afleiret i Form af isolerede
Bakker eller oftere som lange sammenhængende Bakkerækker.
En saadan Jordbund er som Agerjord betragtet ufrugtbar,
men egner sig udmærket til Skovbrug. Senere har Cand.jur.
J. B. Barth udtalt sig næsten i samme Retning om, at Hederne
tidligere have været skovdækkede*).

Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvorledes Ege
skovenes Forvandling til Egekrat er foregaaet, især da man i
den nyere Tid paa saa mange Steder har forsøgt det ved de
’) Barth: Nord. Univers. Tidsskrift II, 1856. 3die Hefte p. 19.
Dog satte i de sandige Hedeegne Ahllagene den (o: Skoven) for
det Første en Skranke, og bleve som nøgne Aabninger liggende midt
imellem den dem overalt omringende Skov, af hvis Hænder de umid
delbart begrændsedes. Imidlertid ophobede sig under de tætsluttede
Trækroner et rigt, Lag af frugtbar Muldjord, som tillige holdt Fugtig
heden i Jorden. Denne meddeelte sig ogsaa til de tilgrændsende
Rænder af Ahlhederne og forhindredes af den omkringstaaende Skov,
som beskyttede mod de udtørrende Vinde og mod Solens for stærke
Indvirkning, saavel som af de fra Skovens Rand ogsaa udover den
nærmeste Deel af de skovbare Vidder faldende, og samme bedækkende
humusdannende Blade og Naale fra at fordunste med den Hurtighed,
hvormed det ellers vilde skee og nu virkelig skeer. Derved befordre
des paa Hederænderne Dannelsen af den milde Humus, der, paa
Grund af Skovens Nærhed mindre udsat for at forflygtige, stedse
erholdt nye Tilskud af denne ikke mindre end af det sig paa samme
indfindende Græsdække og de af den Mængde Frø, som Skoven
kastede omkring i sin Nærhed, opvoxende Træplanter. Disse sidste
henvisnede vel, saalænge det frugtbare Leje, hvori de havde spiret,
endnu var grundt og de humøse Stoffe endnu ikke havde virket for
bedrende paa det underliggende Jordlag, allerede i en ung Alder, men
erstattedes uophørlig af nye, som, idet de stedse fandt bedre og
bedre Betingelser for deres fortsatte Vegeteren, hvilke de selv kräf
tigst bidroge til at berede sig, naaede en høiere og høiere Alder, en
stedse større og kraftigere Væxt.
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mange Skovrydninger, der have fundet Sted efter 1760, og
som have klædt mangen en Bakke med Purkrat eller Lyng.
Forresten kunne de dannes efter Højskoven paa flere Maader.
Den simpleste er, at Træerne fækles og Stubbene derefter
gjøre nye Skud, som af Mangel paa Læ ikke kunne voxe i
Veiret, men trykkes til Jorden. Men ogsaa uden Øxen kan
el Egetræ blive formindsket til en Purre, naar nemlig Forhugningen i Skoven eller Naboskovens Borttagelse bliver Aarsag
til, at Træet herøves Læ, og den sandige Jordbund blottes
for Vinden og Solen; herved bevirkes nemlig, at Løvet bort
føres af Vinden, som da tilligemed Solen udtørrer Jordbunden.
Den øverste Del af Træet bliver derved toptør; i den nedre
Del vedbliver det. vel at grønnes, men de nye Skud savne Næ
ring og Fred til at kunne hæve sig mange Fod over Jorden.
Herved er den Indvending besvaret, at Egekrattene ikke kunne
være gamle Skove. Nogle have nemlig den Anskuelse, at
der ingensinde, hvor der nu er Purkrat, har været virkelige Skove,
da disse ikke vilde kunne frembringes paa en saadan Jordbund;
men Sagen er, at denne er i Tidernes Løb forarmet, den
har ikke mer den Næringskraft, som da den var skovdækket.
Anskuelsen om Egekrattenes Oprindelighed kan ikke
forsvares ved, at Purrerne, selv hvor de ere hegnede og
fredede mod Kreaturerne, alligevel ikke have kunnet danne
lløiskov, men ere forblevne Krat. Thi dette er ikke over
alt Tilfældet; der er Egekrat, der blive benyttede som
Læplantning for Naaletræerne, hvor Purrerne have givet sig
til at voxe omkaps med Granerne.
En Skov paa Rullestenssandet kan altsaa enten være
dannet af Bøg, Eg eller Purrer. Enhver af disse Skovformer
betinges af det større eller mindre Tryk , hvorfor Skoven
har været udsat. Delte fremtræder umiddelbar for Anskuelsen
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i Hanved Skov. Den egentlige Skov er, som bekjendt, Bøge
skov med indblandede Ege, der have god og regelmæssig
Væxt; ved Udkanten bliver Egen hyppigere, indtil den viser
sig i ren Egebevoxning, som har dannet et Belte paa den
vestlige og sydlige Side, mindre paa den nordlige og aldeles
ikke paa den østlige Side. Træerne i dette Egebelte ere ikke
ranke og velvoxne, som de, der staae i Bøgeskoven, men
krogede og lave, og Stammerne have kun en Tykkelse af 3—6
Tommer, og under dem er der noget Underkrat af Tyst og Høn.
Udenfor dette Egebelte staaer et andet, dannet af Egepurrer.
Iljerrnind Skov ligger imellem Kanders og Viborg.
Den egentlige Skov bestaaer af Bøg med Partier af Ege, som
her ere Vinterege. Mod Vest og Nordvest er den omgiven af
et smalt Belte af gamle Ege, hvis Stammer, som ere stærkt
krummede og helde mod Øst, kun ere 9 Tommer tykke; men
den oprevne Bark røber deres høie Alder. Imellem dem og
Høiskoven er en Strækning af Egekrat, der oprindelig har
havt samme Udseende , som det forrige Egebelte , men
Træerne ere kappede for at dyrke Egene imellem dem.
Et tredie Exempel kan Engelsholm Skov ved Veile afgive.
Skoven er Bøgeskov med faa spredte Ege; mod Vest fort
sættes den efter en lille Afbrydelse langs Hakkerne ved Aaen
af Egekrat, der i sin østligste Del kan fremvise enkelte fod
tykke, 20—30* høie Ege, mellem hvilke et Par Høge have
indfundet sig. Men jo længere man kommer mod Vest, desto
mere aftager Egens Høide; tilsidst er det et tæt, uigjennemtrængeligt, mandshøit Krat, og endelig opløser dette sig længst
mod Vest i spredte Purrer paa lyngklædte Bakker. Det er
altsaa ligesom at Vestenvinden kunde blæse Bøgen bort og
derved skalle Luft for Egen, som derfor vel kan bevare sin
Plads paa de aabne Bakker og paa Vestsiden.
20

306
Fledens Egepurrer have altsaa i naturhistorisk Henseende
den store Betydning, at vi der have et Middel, og det et af
de bedste, til at erhverve Kjendskab til, hvorledes Landet i
Fortiden har været forsynet med Skov, og der er Steder, hvor
Krattene ganske godi. angive Skovlandets Udstrækning. Overretsprokurator Morville i Viborg har saaledes med field samlet
Skovresterne omkring Viborg paa det medfølgende Kort.
Det paa Kortets sydvestlige Hjørne imellem Vedhoved og
Fallits angivne større Skovparti og tre mindre Skovstykker
udgjorde endnu ved dette Aarhundredes Begyndelse en Bevoxning af store Ege med enkelte gamle Bøge; men Træerne
vare, da de bleve fældede, for en stor Del toptørre og udgaaede, hvilket antages at hidrøre fra, at man har ladet
Vestenvinden faae Indpas i Skoven. Der findes nu kun
meget spredte Egepurrer, men et der ensomt liggende Hus
fører endnu Navn af Skovhuset. Lidt Nordost derfor findes
et Eg-ekrat, der endnu benævnes Finds Skov og efter ældre
Folks Sigende skal have dannet en stor sammenhængende
Skov med den ovenfor nævnte og [laid Langskov og strakt
sig lige til Vedhoved ved den sydlige Ende af Kosgaard
Sø. Disse Rester af Skov ere de sidste Spor af den nordlige
Del af den Skov, som i Middelalderen strakte sig fra Hald og
op efter Viborg, hvor Erik Clipping holdt sin sidste Jagt.
Karup Krat og Hellerup Krat have ogsaa dannet en Egeskov,
som formenes at være omhugget noget tidligere end Skoven
ved Fallits og Vedhoved.
Margrethelund og de følgende
sex Krat ere Dele af den rene Egeskov, som aldrig har lidt
af Bøgens Overgreb; thi den bukkede under,, førend Bøgen fra
Østkysten ankom til denne Egn. Margrethelund bestaaer af
Egepurrer og ligger paa Viborg Byes Grund; den havde endnu
i Slutningen af forrige Aarhundrede Egetræer af 9—12 Tom-

mer i Tvermaal, men Enhver skovede her efter Behag, baade
Ilyens Folk og de omkringboende Bønder. Disse Egepurrer
indtage et Fladeindhold af 150 Tønder Land. Vest herfor
ligger Boller Krat og Romlund Krat, der paa sine Steder
have en Høide af 10—12 Fod, og som ligeledes tidligere
have udgjort en større Egeskovstrækning, hvoraf største Delen
har hørt til den gamle Gaard Boller, af hvis Bygninger der
endnu paavises Spor. Daubjerg og Ilarrestrup Krat ligge
Sydvest herfor, og det første kan vel endnu paa enkelle
Steder fortjene Navn af Skov. Kvolstedlund Krat havde endnu
for en Snes Aar siden mange Egetræer paa en halv Snes
Alens Høide, men en stor Del deraf er efterhaanden omhugget. Imellem Kogenstrup og Hjarbæk findes Here spredte
Bakker med lidt Egepurrer, Enebær og Pil. I Asmild Sogn
findes en Mængde spredte Hedebakker med Egepurrer. Den
Nordost for Viborg paa Kortet anlagte Levning af Skov inde
holder imod Syd kun ganske faa Egepurrer, men imod Nord
tiltage de i Antal. Efter ældre paalidelige Folks Beretning
har der dog i den sydlige Del af bemeldte Strækning, hvor
nu næsten ingen Egepurrer findes , staaet Egeskov, hvis
Træer kunde bruges som Gavntømmer og ogsaa findes an
vendte saaledes i en Gaard i Viborg. Forekomsten der af
Ørne- og Kambregnen, Blaabærris, Skovanemonen, Skovstjernen
viser ogsaa bestemt hen paa en tidligere Skovvegetation.
Strækningen imellem Sødal og Fastruplund Skove skal
tidligere, efter paalidelige Folks Udsigende, have været bevoxet
med Egeskov, og der findes endnu tydeligt Spor deraf i
Egepurrerne. Eastniplund Skov begynder fra Vest af med
Egepurrer, der lidt efter lidt gaae over til Egeskov med ind
blandet Bøg og derefter til Bøgeskov, der støder umiddelbart
op til Thjele store Bøgeskov. Sødal Egeskov er omgiven af
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Egekrat og Egepurrer, og antages langt tilbage i Tiden at
have været forenet med Egeskove ved Løvel og Kistrup, hvor
der nu ligeledes kun findes Krat og Purrer. Af det Foranførte
og da der ikke kan være Tvivl om, at i alt Fald den langt
overvejende Del af disse Egepurrer og Krat ere Kester af
tidligere Egeskove, vil det være indlysende, al Omegnen ved
Viborg, der nu er temmelig bar, i en ikke fjern Fortid har
været vel forsynet med Skov.
Et Blik paa Skovresterne i Viborgegnen gjør et nedslaaende Indtryk. Vi finde Skovenes Spor spredte over tiere
Kvadratmile, hvilket giver os et Billede af Skovforstyrrelse,
Skovødelæggelse, kortsagt den letsindigste Brug af Skoven.
Og det er efter al Sandsynlighed først i forrige Aarhundrede,
at den store Del af dette Ødelæggelsesværk er foregaaet.
Bonden, som kun tænker paa de øieblikkelige Fornødenheder,
sælger sin Skov uden at betænke, at i Læ bag Skoven trives
baade Planter og Dyr.
Og dog var dette Skovbrug ikke indskrænket til Viborg
egnen: det strækker sig over hele Jylland. Men det er
kun der, hvor Vestenvinden trykker paa Landet, at Skoven

ikke kan reproducere sig.
Hvilken Velsignelse vilde det ikke have været for Landet,
dersom Storaaens Skrænter havde været skovdækkede, hvilket
Gode vilde del ikke have været for det godt befolkede skov
løse Harsyssel eller Hammerum Herred. Tænke vi os en
lløiskov paa 1000 Tønder Laud paa den Grund, som nu (læk
kes af Egekrat ved Breining, hvilken Lykke vilde det
ikke have været for Kingkjøbingegnen, og hvad der ligger
Vest derfor — Egne, om hvilke vi fra Barnsbeen have den
Forestilling, at de ere skovløse, og at de ere bestemte til at

være skovløse.
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Vestenvinden er Væxtlivets Fjende. Overalt hvor den
faaer Magt, øver den et Tryk paa Træer og Planter, som disse
ikke kunne modstaae, og Menneskene have desværre kun alt
for villig bidraget til at fremhjælpe dens Herredømme. Der
for siger ogsaa P. W. Lütken (Om Danmarks Skove. Ny Mi
nerva 1808. Pag. 38): »Vesterhavets Storme, som ikkuns
altfor trolig understøttede af Mennesket, har tilkiæmpet sig en
fri Tumleplads over den største Deel af Jylland, bearbeider
allerede Fyens, Lollands og Siellands vestlige Egne, for inden
faa Menneskealdere at forvandle deres Marker til Lyngheder,
og deres vindbestrøgne Høie til ufrugtbart udpidsket Sand.
Danmarks Beboere synes at have forenet sig for at frem
skynde denne for vore Børnebørn saa sørgelige Tidspunkt.«
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