Onze zonnige tocht door Denemarken warde hierbij naar waarde geillustreerd. Zie met welk een toewijding onze leider. de admiraal. hier
ons heeft toegelicht en beleerd. Hoe zijn vrouw met haar gulle lach ons
heeft laten leven in opgewektheid en vrolijkheid. waarvan de twee foto's op de volgende
bladzijde getuigen. zelfs na uitgebreide ontvangsten en zware maaltijden. Het was inder,..

daad een glorieuse tocht. zo goed doordacht
in tijds gebruik en tijdsverdeling. dat de grootste dankbaarheid en voldoening zal blijven.
zolang als er nog één deelnemer op twee
benen rond zal lopen.

We hebben zoveel beleefd en gezien en
toch ook "veer niet te veel, maar juist dat wat
van blijvende waarde kon worden opgeno--

men. De technische foto' s op de derde bladzijde mogen het Verslag in ons Septembernummer in onze herinnering terugbrengen.
Deze foto's lezende van links naar rechts en

van boven naar beneden stellen daar ook
duidelijk voor:
De stormschade van 11 Februari 1952 in fijnspar hos bij het gastvrije huis van houtvester

Bech in de Slauggaard-Plantage. een der grote heide ontginningen van
de Deense Heidemaatschappij in midden Jutland. Bij deze storm toch
werd rond 200.000 m" hout geworpen!
Het bekende windsingellandschap in Jutland om de grote windkracht te breken. die
tet de fatale gevolgen van de vorige afbeelding kan leiden. Het gezelschap op de VOOrgrond staat hier naar te kijken aan de vOet
van het eenvoudige stoere standbee1d van de

heidebebossingspionier Dalgas. De singels
bestaan hier voornamelijk uit naaldhout (fijn_
spar. witspar ). elders uit loofhout. vooral
Sorbus intermedia. de zweedse meelbes. en
breken het anders kale landschap op fraaie
wijze.
Groepsgewijzigde verjonging van de mooie

Oest-Jutse beukenbossen in de houtvesterij
Boller van onze leider Sabroe. die ook hier
weer de zo gewaardeerde uitleg staat te geven aan het belangstellende gezelschap
( Grundskov).
Ruim honderdjarige beuken aan de Oost-

kust van Jutland met verjonging en doorzicht op de achtergelegen bos_
sen (Bankehave. Boller revier).

Ontvangst' bij houtvester Bech

Na de lunch

Honderdveertig jarige beuk met natuurlijke verjonging onder de kaarsrechte hoge stammen op het eiland Zeeland in de bossen van de SoróAkademie. Fraai natuurtafereel.
Laan van zeer zware: zilversparren, die op de vette- gronden van de:
eilanden enorm kunnen groeien. (Stjerneberg op Langesó; Funen).
Wij danken hierbij hen die ons' in staat stelden deze nadere toelichting
te kunnen geven. L. van Heek Jr en G. A. Overdijkink.
Red. Secr.
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