
Skovauktioner i Mogenstrup Side 1 (af 4) 

Læs på de sidste sider en artikel fra 1959 om skovauktioner. 
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15.3. Annonce om offentlig skovauktion i Mogenstrup Mølleskov (ej at finde). 
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27.12. Annonce om offentlig skovauktion på Mogenstrup kro vedr. Mogenstrup Skov (ej at finde). 
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20.2. Annonce om offentlig skovauktion på Mogenstrup kro vedr. Mogenstrup Skov (ej at finde) 
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3.3. Annonce om offentlig skovauktion på Mogenstrup kro (ej at finde) 
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Næstved Tidende den 16.1.1959: 

 

Skovauktioner døde, da man fandt på at hælde gas på flasker 
De hyggelige skovauktioners tid, hvor en dram fik handelen til at trives, er forbi – i dag sælges 

kun en fjerdedel af skovproduktionen som brænde. – Hvad to dygtige skovarbejdere før var en halv 
time om, klarer motorsaven nu på ti minutter. 

Nu forstummer også saven, og med et brag segner kæmpen, medens de sidste fibre, der endnu 
en stund bandt træet til livet, brister. På en halv time skar skovmændenes stål gennem 130 års 
vækst. Ovre i den anden skovpart knalder og futter en motorsav og lader sin skarpe kæde æde en 
kvart tomme ud af træet, til også det segner – det tog ti minutter, ti minutter i uromantisk benzinos 
… 

Og nu ligger de der, kæmperrne på deres ”lit de parade”, rullet ud over grøfterne på sejge 
egestolper, ventende på kævlevognen, der skal føre dem bort til – ja, hvad skal vi kalde det: 
Industrielle formål, det dækker vist nogenlunde. 

Resten af udbyttet findes langs veje og stier, omsat i rækker af brænde, stillet op i rummetre og 
med numre, der fortæller om, at også i skoven findes der regnskabsførere og talkolonnen. 

En skov er en forretning, som af sine ejere bliver plejet og passet gennem generationer i den 
usentimentale hensigt at tjene penge i den grønne hal. Nu, hvor træer segner ved træer, hvor 
økserner skår ligger spredt over jorden, gule i farven som skyggesiden af et halvmodent Gråsten 
æble, synes alt som død og fordærv. 

Men når foråret kommer, anemonerne dækker de ar, som vinterens hugst gav, er alt glemt – 
ude af øje, ude af sind. En dram i beværterteltet 
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I sin tid, hvilket vil sige tiden før sidste verdenskrig, blev brændet solgt ved auktion. Det var ikke 
blot et udtryk for almindelig, jordbunden forudseenhed, at landboerne benyttede en dag i årets 
første måneder – hvor man for længst var inde i sidste termin af fyringssæsonen – til at købe 
brænde ind til næste vinter, men mere en naturlig følge af den kendsgerning, at nyhugget træ nu en 
gang er mere håndterligt, når det skal saves og kløves. Det har vel nok også spillet en rolle, at man 
på landet har mere tid om vinteren til at ordne den sag. 

En skovauktion betød, at alle mand i skovdistriktets opland var af hus for at byde. Med 
skovridderen og hans skovfogeder i spidsen gik man ad sti og vej for at se på resultatet af 
skovmændenes hugst. Brænde blev vurderet af sagkyndige blikke, og anså man en rummeter for 
særlig vanskelig at få bugt med for saven og øksen, blev den kommende tids besvær taget med i 
betragtning, når der blev givet et bud på én eller flere rummetre – eller favne som det vist også hed. 

Det var ikke uden betydning for skovdistriktet at få solgt sit brænde godt, og det blev derfor ofte 
arrangeret sådan, at når man nåede frokosttid, blev der holdt rast i et beværtertelt, hvoe en dram 
eller to, ja, bevar os vel, adskillige, skabte varme i kroppen efter formiddagens straabadser. Det 
påstås, at eftet frokosten faldt buddene på brændet kvikkere og mere umådeholdent end om 
formiddagen, men det kan naturligvis skyldes andre årsager. 

Hvem bruger brænde …? 
Og når auktionen var overstået, og de høje bud efter drammen i beværterteltet var glemt, 

rumlede tunge arbejdsvogne gennem skoven for at hente brændet. Rummeter for rummeter, indtil 
de lange rader af brænde var væk og kun efterlod bare pletter, hvor anemonerne endnu sov deres 
vintersøvn. 

Men hvordan foregår salget af brænde i dag…? Man nægter at acceptere tanken om, at alt 
dette er forbi. 

Skovauktionerne er forbi de fleste steder, men det er dog ikke skovenes skyld, fortæller 
skovrider H. Muus, Lindersvold. Det er ganske enkelt en følge af mangel på brændeknuder. 

Flaskegas, elektricitet og oliekaminerne har lige så stille sneget sig ind hos vore gamle kunder 
og skubbet den gamle brændeovn og komfuret ud i den kolde sne. Og sådan er det over hele 
landet. 

Brændesalget i dag, hvis størrelse jeg om lidt skal fortælle om, foregår nu enten over en 
mellemhandler, der saver og flækker brændet og sælger det som optændingsbrænde i byerne, eller 
”underhånden” af skovfogederne. Folk ringer til skovfogeden, får at vide, hvad det er, hvad det 
koster, og bestiller så det ønskede kvantum. 

Priserne er jo nogenlunde faste for hele landet, så suktionerne er også på det område 
overflødiggjort. 

Priserne…? 
Det kan jo ikke undgås, at brændet – som andre brændselsmidler – er falldet i pris. Hvor meget 

det er, kan jeg egentlig ikke sige, men det er i et rimeligt forhold til pristallet på brændsel i 
almindelighed – kun dette: Brænde er i dag det billigste brændsel, man har. 

De lovede at sige lidt om forbruget…? 
Den omvæltning, som flaskegassen, olien og elektriciteten har medført, er vel – som alle kan 

regne ud – gået ud over salget af brænde. Ganske betydeligt endda, men der er lykkeligvis sket 
det,, at skovene har formået at flytte produktionen andre steder hen. Eller vi kan sige, at skovene 
har lært at udnytte produktionen anderledes. Da jeg i sin tid kom hertil, blev 75 % at hugsten solgt 
som brænde, de 25 som gavntræ – i dag er det de 25%, der sælges som brænde. Resten aftager 
industrien, så afsætningen af vore produkter er altså blot flyttet. 

Billedtekst: I lange rader står brændet – rummeter ved rummeter – i skoven og venter på at blive 
afsat. Skovbrugets betegnelser på brændetypen angiver kvalitet og pris – Knippel er eksempelvis 
tynde og mellemsvære grene, Brænde ensartede svære grene og Klov noget af det allersværeste, 
der er flækket et par gange. 

 

 


