
SORØEGNENS SKOVE.
A f

A. Oppermann.

antnark er et skovfattigt Land. Skovene dæk
ker kun en Tolvtedel af Landets Overflade, 
og her i Sorø Amt, der næsten overalt byder 

Trævæksten gode Kaar, er Brøken kun en Tiendedel.
Men store Dele af Amtets Udkanter er ogsaa ganske 
skovløse; i 32 af de 87 Landsogne var der 1907 under 
l l2 Procent Skov, tilsammen kun 47 Tdr. Land. Jo 
mere vi nærmer os til Sorø, Amtets Midtpunkt, desto 
stærkere gør Skovene sig gældende: Mod Nordøst 
og Øst staar Sognene Haraldsted—Oyrstinge—Slag
lille med mod Syd Tjustrup—Næsby—Broby— 
Lynge med 3/10; mod Sydvest har St. Peders Land
sogn— Sørbymagle—Kirkerup over 1/4; mod Vest, i 
Kindertofte Sogn, kommer Skoven helt op paa ■*/„ af 
Arealet, et Minde om det gamle Ryttergods og om 
jagtelskende Kongers Vildtbane.

Sorø ligger som en Lysning inde i den store 
midtsjællandske Skovegn. Cistercienserne, der kom 
fra de store Egeskove i Dalen ved Citeaux, maa have 
følt sig hjemme paa dette Sted, og de har værnet om 
dets Skove, som tillige skærmedes ved Jordbundens 
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Fugtighed og ved deres Beliggenhed fjernt fra Kysten, 
med vanskelige Transportforhold. Mod Vest har det 
stenede Højland en barsk Natur, som ikke indbyder 
til Agerdyrkning.

Egnen har dog endnu for 160 Aar siden været 
langt mere skovrig end i vore Dage. Caspar Wessel, 
om hvem Broderen siger, at:

Han tegner Landkort og læser Loven,
Han er saa flittig, som jeg er doven,

viser os paa Videnskabernes Selskabs Kort over 
Sydvestsjælland en sammenhængende Skovstrækning, 
5—6 Kvadratmil, mellem Antvorskov, Maglesø, Alsted 
og Vallensved, i hvilken Bymarkerne ligger som Lys
ninger, af hvilke de fem største er: Næsby—Broby, 
Tjustrup—Vinstrup, Lynge—Topshøj, Kindertofte— 
Dævidsrød og Sorø, medens Borød og Grøfte er 
Eksempler paa de mange mindre Rydningspladser. 
Alsted Skov hænger sammen med Sønderskoven og 
Broby Vesterskov, Kastrup Storskov med Skovene 
omkring Lorup; Lindebjerg har sine Agre spredt ind 
i Skovdybet, og Skoven gaar lige ind til Byens Tofter; 
fra Grydebjerg strækker Skoven sig op til Lille Ebberup. 
Store og Lille Bøgeskov gaar i et med Bjernede Stor
skov, og fra denne lange Skovstrækning gaar brede 
Bælter ud mod Vest, helt uden om Lysningen Flinte- 
rup—Hellestrup—Tygestrup, medens Frenderup danner 
en mindre Lysning; i disse Egne er Skovarealet for
mindsket til under Halvdelen; mellem Flinterup, Døj- 
ringe og Store Ebberup laa en Skovstrækning, større 
end Store og Lille Bøgeskov tilsammen.

Ved Midten af det 18de Aarhundrede var Land
skabet langt skønnere, end det er i Nutiden. Agre laa
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spredt inde i Skovene, Kratstrimler strakte sig ud i 
Vangene; paa Overdrevet skiftede Trægrupper og 
Skovholme med Græs og Buske. Udskiftningen, der 
overvejende blev gennemført i Slutningen af det 18. 
Aarhundrede, ændrede Egnens Udseende. Skovene 
kom til at ligge spredt paa Agermarken; deres Græn
ser blev regulerede, og inden for disse blev Moser, 
Enge og Agerpletter omdannede til Skov. Teknisk set 
var alt dette en Fordel, saavel for Skovbruget som 
for Agerbruget; men store Skønhedsværdier gik tabt, 
selv om Tabet var mindre i Sorøegnen end paa mange 
andre Steder.

Lige saa skiftende som Skovens Kontur var dens 
Profil. Store, bredkronede Bøge og Ege kuplede sig 
over Ungskoven, over Krat af Tjørn og Hassel, Ro
ser og Skovabild. Fra Egnen Vest for Sorø har man 
1770 følgende Beskrivelse: „Skovene frembringe en 
uendelig Mængde Jordbær, der vel ere smaa, men 
meget velsmagende. Fattige Bønderfolk plukke dem 
og sælge dem i Købstæderne. Paa Jordbærrene følge 
Hindbærrene, derefter Brombær, Hyben, Skovæbler 
og Hasselnødder. Alle disse Frugter gro i en Over
flødighed. Hasselnødderne søges stærkt af Ungdom
men, der afplukker dem halvmodne for at komme 
hinanden i Forkøbet. Skovæbler ere en Lækkerbid
sken for Børnene. Man tørrer dem i Bagerovnen og 
gemmer dem til om Vinteren“ . — Nutidens regel
mæssige Skovdrift og et Aarhundredes ensidige Dyrk
ning af Bøg har gjort Skovene rige paa Træ, men 
fattige paa velsmagende Bær og spiselig Træfrugt. 
Gamle Soranere vil mindes 1869 som det store 
Nøddeaar, der fulgte efter den varme og tørre Som
mer 1868, hvor man maatte forlænge Ferien. Under
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de bredkronede Ege i det lille Stykke Naturskov Ege
vang findes mægtige Hasselbuske blandede med Hvid
tjørn og paa Lysningerne en frodig Græsvækst; i Su- 
serup Skov, der ligeledes gennem lange Tider er be
varet som Naturminde, møder vi en rig Blanding af 
mange Træarter, af Ungskov og Krat sammen med 
Skovens ældgamle Kæmpetræer.

Det gælder for denne Egn, som for mange andre 
Egne af de danske Øer, at bredkronede og lavstam
mede Træformer fra gammel Tid hersker i Løvskoven. 
Forgæves vil man her, midt paa Sjælland, søge Grun
den i ydre Kaar; selv om Vestenvindens Virkninger 
kan spores, her som overalt i Danmark, formaar den 
dog ikke at paavirke Skovens Udseende stærkt, og 
enkelte Steder findes fra Fortiden ranke Træformer, der 
vidner om, hvad Jorden kan frembringe. Den samme 
Egeart, som vokser ved Sorø, vokser i Slavonien, men 
Træformerne er ganske andre: her forekommer endnu 
en Stamme, som er 24 Meter op til den første Gren 
og rank som et Grantræ. Skovens Kæmper, der om
giver os og fylder vort Sind med Beundring, udmærker 
sig langt mere ved Tykkelse end ved Højde, og kun 
sjældent bæres den mægtige Krone af en rank, søjle
formet Stamme; i den danske Naturskov er der stor 
Afstand mellem Træerne, men kun kort fra Jorden op 
til Kronetaget; der er vidt til Vægge, men ikke højt 
til Loftet.

Dette Forhold er Følgen af en tusindaarig Ud
vikling.

Danmark er tidlig blevet opdyrket: Skoven har 
maattet vige for Agerbruget, og efterhaanden som 
Forbruget af Træ, „det nyttigste af alle Naturproduk
ter“ , tiltog, foregik der et negativt Kvalitetsvalg, idet
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man fortrinsvis huggede Skovens rankeste og slan- 
keste Træformer, som egnede sig til en Mængde for
skellige Brugsgenstande, smaa og store.

Allerede i Ungskoven tog man de skønneste Træer 
til Lysespid, Piskeskafter, Baandstager, Plejlslagler og 
Redskabsskafter; til Aarer, Buer, Spyd og Lanser; 
Gærdestaver og Vognstænger; Humlestager, Lægter 
og Stængetræer. Den ældre Skov gav Bødkertræ, 
Palisader, Pumpetræer og Mølleaksler; Rør til Vand
ledninger; Pæle til Havnebygning og Brobygning; 
Bjælker, Spær og Vægtømmer, maaske ogsaa Plan
ker til Bulvægge. I Skibsbyggeriet, hvor der var 
Anvendelse for Krumtømmer og Knætræ af de mær
keligste Former, brugte man tillige en Mængde gode, 
lange Stammer, rette eller med en svag Bugt, til Køl 
og Kølsvin, til Dæksbjælker og Planker. Selv til 
Brændsel har man foretrukket de slanke, opadstræbende 
Former, som voldte mindst Ulejlighed, naar man skulde 
skaffe en vis Mængde Brænde. I Bøgeskoven og 
Egeskoven har man vel ofte skaanet de bredkronede 
gamle Træer, fordi de gav rigelig Olden, og hugget 
den velformede Ungskov.

Cistercienserne medbragte fra deres Hjemsted en 
Viden om, at Egen var det ypperste Tømmertræ, ud
mærket ved Størrelse og Styrke, Skønhed og Varig
hed. I Sorø Skove fandt de en Rigdom af Eg, me
dens Indførsel af Naaletræ var vanskelig. Sandsyn
ligvis har Forbruget allerede før Klostertiden tæret 
paa de ranke og høje Ege; nu kom et storslaaet Byg
geri, som snart maatte udtømme Forraadet af gode, 
lange Tømmerstammer, og det er da naturligt, at 
Klosteret maatte hente Tømmer fra Halland. Til Bin
dingsværks Mur og lignende Bygningsformer kunde 
den korte Bul paa 4—10 Alen gøre Fyldest.
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De Tømmerege, der voksede op i Middelalderens 
Slutningstid, synes at have været bredkronede Racer 
med en kort Bul, Træer som kunde give Vægtøm
mer til almindelig Husbygning, Krumtømmer og Knæ
træ til Skibsbyggeriet, men hverken Kølsvin eller 
lange Bjælker. I Tiden omkring Aar 1600, da Kon
ger og Adel kappedes om at bygge Slotte, ser vi, 
hvorledes man mere og mere henter de store Læng
der af Egetømmer fra Norge, Gotland, Halland, Ble
kingen og det indre af Jylland. Da der 1582 skal 
leveres Tømmer til Antvorskov Slot, søger man for
gæves at faa det fra Sorø Skove; ogsaa Kalundborg 
Len mangler passende Egetømmer, og man maa da 
forskrive det fra Norge. Knætræ og Krumtømmer 
kan derimod leveres fra sjællandske Skove, saasom 
fra Sorø; herfra faar man 1622 „4 store Knæer og 1 
Køltræ", altsaa værdifuldt Knætræ af Eg og et sjæl
dent Stykke Langtømmer af Bøg. Da der til Profes- 
sorresidentserne ved det nye Ridderakademi skal byg
ges nogle Huse, faar Just Høeg Ordre til i Klostrets 
Skove at lade hugge „Tømmer til Stolper, Fodstyk
ker og andet, som behøves til 100 eller 150 Bindin
ger Hus", men 1624 skrives til Norge efter Tømmer, 
og der forlanges købt to Skibsladninger fra Gotland.

Til almindelig Husbygning saavel som til Pumper 
og Vandrender har man brugt de rankeste og læng
ste Træer, der fandtes i Ælleskoven. 1834 skriver 
Forstinspektøren: „Æ1 er i tidligere Aar brugt meget 
til Rafter, Spær og selv til Bjælker i Bønderhusene, 
men . . . det begæres nu allerede kun sjældent meer 
og især kun paa de senest erhvervede Godser". 
Akademiet havde jo i Grydebjerg og Bromme selv 
faaet Naaleskov.
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Sandsynligt er det vel, at man her, ligesom i for
skellige andre Egne, har brugt Bøgen til Bjælker og 
Spær, til Lægter og Rafter, maaske ogsaa til Væg
tømmer og i hvert Fald til Støjler og Vender i de 
lerklinede Bindingsværks Mure. — De slanke, rette 
Former af Ask har været særlig efterstræbt til Red
skaber og Kargjorde.

Mennesket har ikke været ene om at efterstræbe 
de værdifulde Træracer.

Vildtet saavel som Heste og Hornkvæg har mis
handlet baade gode og daarlige Træer; men Skaden 
var størst paa de ranke Træer med udpræget Hoved
akse og svag Grenevækst; Dyrene har saaledes hjul
pet de ringere Træformer til Sejr.

Ogsaa Kampen mellem Træer og Buske kan føre 
til, at mindre gode Træformer tager Overhaand. Eg, 
Bøg og Ask, der skal bane sig Vej op gennem et 
Krat af Hassel og Tjørn, maa have en medfødt Evne 
til at danne en Stamme saa høj som Buskene; men 
naar dette Maal er naaet, vil de bredkronede Former, 
de, der med størst Kraft kan overskygge deres slanke, 
smalkronede Naboer, sejre over disse og holde Krat
tet i Ave. Vi faar da en Overskov med kort Bul, 
med vidt udbredt Krone og mægtige Grene, men 
uden tydelig Hovedakse i større Højde.

De bredkronede, lavstammede Løvtræer, som for
skønner Sorø-Egnen, er saaledes Racer, der hersker 
i Skoven, fordi de er vragede, da man efterstræbte 
de teknisk værdifulde Former. Afkom efter de præg
tige Kæmpebøge her paa Parnashøjen har arvet Moder- 
træernes Egenskaber: Væksten er kraftig, men Stam
merne er ikke ranke, og Grenene breder sig stærkt. 
Arveligt er ogsaa det tidlige Løvspring, som er en
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Fordel i Kampen mellem Racerne, naar den fugtige 
Søluft mildner Stedets Klima og afværger Faren for 
Nattefrost. Gaar vi herfra til Ægir, vil vi finde bred
kronede, kæmpestore Bøge (Fig. 1), hvis Bulhøjde, 4 
Meter, svarer til Højden af den gamle Hasselskov. 1 
Baggrunden staar en Plantning af Bøge, som nu er 
80 Aar gamle, og som udmærker sig ved en ypperlig 
Stammeform, skønt de er plantede paa stor Afstand. 
Ved deres Vækst vidner de om, at Stedet kan bære 
god Bøgeskov; sandsynligvis er Planterne for c. 75 
Aar siden udsøgte i Krebshusvængets vellykkede 
Foryngelse.

Den folkelige Opfattelse af Træformerne har fundet 
Udtryk i Stednavne som Krogelunden (ved Slange
rup) og Vrange Skov ved Haraldsted. Her findes 
endnu Øst for Kapellet, altsaa tæt ved det ældgamle 
Skovbryn, vrange Bøgeracer, og Forstaaelsen af et 
Sted hos Saxo lettes ved at antage, at de ogsaa 
fandtes her paa Knud Lavards Tid. Han blev mod
taget a Magno, occiduum ar bor is truncum insidente, 
hvilket kan oversættes ved: „af Magnus, der sad paa 
en nedgaaende Træstamme.“ De to Kongesønner har 
kunnet sidde godt paa et Træ som det Fig 2 viser, 
men naar de ikke havde Fodfæste paa Jorden, var selv 
en Idrætsmand som Knud Lavard  ude af Stand til 
at værge sig mod det pludselige Overfald, idet Magnus 
sprang op og greb ham ved Kappehætten.

Med Udskiftningen i Slutningen af det 18de Aar- 
hundrede begyndte en ny Tid for Skovene; Kreatur
græsningen aftog efterhaanden, og samtidig blev Hjorte
vildtet skudt bort. Dygtige Forstmænd indførte den regu
lære Skovdrift, og hvor der fandtes gammel, frugtbærende 
Storskov, spirede Opvæksten frodigt frem af en Jord-



Fig. 1
Stor Bøg Nordøst for Ægirshuset, set fra Syd.

I Baggrunden 60 Aar gammel, velformet Bøgeskov. 1908.
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bund, som var forberedt ved Svinenes Roden og ved 
tidligere Tiders Kreaturdrift. Paa Agre og Græssletter 
saaede man Agern eller Frø af Fyr og Gran, alt 
efter Jordens Godhed, eller man plantede Bøg; i 
Moserne fandt Birken en udstrakt Anvendelse ved 
Siden af Ællen.

Saaledes opstod de regelmæssige, tætte og ens- 
aldrende, ofte ogsaa ensartede Strækninger af ung 
Opvækst, der i Løbet af 100 — 140 Aar er vokset frem 
til Storskoven, hvis Søjlehaller omgiver Sorø. Løv
træerne vedblev at herske, men Naaletræerne satte 
dog deres Præg paa enkelte Dele af de gamle Skove; 
72 Tdr. Ld. af Grydebjerg Skov var tilsaaet med Fyr 
og Gran, der siden overvejende har maattet vige for 
Bøgeskoven; endnu staar her dog enkelte prægtige 
Kæmpetræer af Skovfyr. Ogsaa anden Steds, saasom 
ved Næstved Landevej, findes smukke gamle Fyrre
træer; store Lærk forekommer i Filosofgangen, gamle 
Rødgraner hist og her.

Trangen til Bygningstømmer af Naaletræ var stor 
og blev imødekommet ved Anlæg af Bromme Plan
tage paa 500 Tdr. Ld. magre Jorder Nordvest for 
Sorø. Anlægget begyndte 1795 paa en Strækning, 
som vistnok allerede ved Udskiftningen blev fraskilt 
Bromme Bys Jorder, og en halv Snes Aar senere 
indtog man betydelige Arealer, som hørte under 
Byerne Døjringe, Krøjerup og Löng.

Skovfyrren var den Træart, man i Begyndelsen 
fortrinsvis dyrkede. Den trivedes en Tid godt, men 
allerede kort efter 1800 „gik mangfoldige ud“, og 
1817—18 maatte man borthugge over 80 Tdr. Ld. 
udgaaet Ungskov. Sandsynligvis skyldes Angrebet 
en Snyltesvamp, Lophodermium pinastri, i Forbin-



Fig. 2
Den vrange Bøg i Haraldsted Skov. Efter et gammelt Fotografi.
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delse med en Række fugtige Aar og Mangel paa 
rettidig Udtynding af den tætte Ungskov. 1821 skriver 
en ung Forstmand, at „efter hans 4-aarige Iagt
tagelser og Undersøgelser . . . .  maa Aarsagen til 
Fyrrens Bortdøen mere søges i Klimaets end i Jord
bundens Beskaffenhed“ . Hertil maa dog føjes, at 
man overvejende havde anvendt Frø af tysk Lav
landsfyr, vistnok fra Egnen ved Celle, som er mere 
følsom over for vort raakolde Klima end visse Racer 
fra Skotland og Skandinavien. Rødgranen fik nu 
Fremgang paa Fyrrens Bekostning, men blev i Aar- 
hundredets Midte, efter nogle varme Somre, angreben 
af Nonnen, Liparis Monacha, hvis Larver gjorde saa 
stor Skade, at 50 Tdr. Ld. maatte hugges bort; for
gæves søgte man at bekæmpe den farlige Sommer
fugl, og Angrebet standsede først, da der indfandt 
sig Snyltehvepse, samtidig med at Vejret blev fugtigt. 
Bromme Skov har leveret meget Materiale til Pumpe
træer, Telegrafstænger og Hustømmer. I nyere Tid 
har forskellige Snyltesvampe, særlig Rodfordærveren, 
Polyporus radiciperda, gjort stor Skade paa Naale- 
træerne i Bromme Skov, især paa Rødgranen, til 
Dels fordi man ikke havde tyndet Skoven tidligt nok, 
hvilket atter staar i Forbindelse med den økonomiske 
Tilbagegang 1878—1895, som førte til en stor Ind
skrænkning i det landlige Byggeri. 1863, 1880 og 
1894 har Storme hærget Plantagen.

Skovfyrrens Sygelighed vakte megen Opsigt. Træ
arten voksede jo baade Nord og Syd for Danmark; 
enkelte Steder forekom den plantet i Haver, formodent
lig indført fra Norge, og i det 17de Aarhundrede var 
der Fyrreskov paa Fur. Sandsynligvis findes der 
endnu vildtvoksende Skovfyr i Jylland; fra Sjælland
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forsvandt den tidligere, men det er dog muligt, at en 
fordomsfri Undersøgelse af Sorøegnens Stednavne 
kan vise, at Fyrren har vokset vild her i Middel
alderen. Ved Gunderslevholm, paa Granbierg, fandtes 
i det 17de Aarhundrede en Fyrrebevoksning, som 
Joachim Burserus regner til den danske Flora; en 
Kvist findes endnu i hans Herbarium, der opbevares 
i Upsala; sandsynligvis stammer Frøet fra Skove ved 
Sejlstrup—Børglum i Vendsyssel, hvor der 1548 blev 
hugget en halv Tylft Fyrrebjælker.

De sidste 40 Aar har indført en Række nye Træ
arter i Sorøegnens Skovnatur, uden at de dog endnu 
har kunnet præge den stærkt. Fra det vestlige Nord
amerika kom Douglasien, hvoraf der i Bromme Skov 
allerede findes store Tømmertræer, Sitkagranen (Tidsel
gran), og den smukke Lawsons Cypres; fra Kaukasus 
Nordmannsgranen; fra Østasien og Sibirien kom 
sjældne Lærkearter; fra det østlige Nordamerika Rød
egen hvis Løv om Efteraaret forhøjer Skovens Farve
pragt. Side om Side med Rødegen finder vi en frodig 
Ungskov af vor almindelige danske Egeart, som ud
mærker sig ved særlig ranke Stammer og udprægede 
Hovedakser, der minder om de gode Bøgeformer ved 
Æ gir; disse Ege er frembragt af Agern fra Holland, 
hvor man længe har dyrket Egen og Bøgen som 
Allétræer; man har altsaa udsøgt de ranke og de 
hurtigt voksende, og har Side om Side anvendt Planter, 
der var saa nær muligt lige store; og alle disse Egen
skaber genfindes hos Afkommet. Her er altsaa fore- 
gaaet en positiv Udvælgelse, i Lighed med den som 
Forstmanden gennemfører, naar han tynder Ungskoven. 
Til Gengæld har vi faaet en Race, der mere end vor 
egen angribes af Efteraarsfrosten saavel som af
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Meldug og Myxosporium lanceola, to Svampe der 
gør stor Skade paa den unge Egeskov.

Dette lille Strejftog ind paa Skovbrugets Omraade 
viser os, hvor sammensat Skovnaturen er. Men fælles 
for de mangfoldige Skovformer er det, at de rummer 
store Skønhedsværdier. Over for Publikums Ønsker 
og Krav maa det fremhæves, at Skovejerne mere end 
andre Jordejere freder om Landets naturlige Skønhed, 
og at Skovbrugerne mere end nogen anden Klasse 
af Teknikere arbejder paa at værne de gamle Skønheds
værdier, frembringe nye og gøre dem alle tilgængelige 
for et Publikum, der ikke alt for stærkt krænker Skov
brugets Interesser eller forulemper Skovejeren. Skov
bruget er en Næringsvej, som saa mange andre, og 
det tynges i vore Dage af mægtige Skatter, der truer 
med at sluge det hele Overskud. Men Skovbruget 
er mere „naturligt“ end noget andet Jordbrug; paa 
mange Omraader harmonerer de tekniske Hensyn 
med de æstetiske, og i mange andre Tilfælde kan vi 
med smaa Midler opnaa en stor Skønhedsvirkning, 
naar vi forstaar at dyrke Skoven paa rette Maade. 
Nu, saavel som for hundrede Aar tilbage, værner 
Forstmændene om Naturskønheden i Sorøegnens 
Skove, men de trænger til Støtte fra Pressen, Skolen 
og Hjemmene over for den Ufred og det Hærværk, 
der skyldes tankeløse eller ildesindede Mennesker.


