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LITTERATUR

Monografier over træer
Andrew Parciak, 9 medredaktører og 
118 bidragydere 2013: The CABI En-
cyclopedia of Forest Trees. CABI. vi + 
523 pp. Pris 150 ₤ / 195 €. Bestilling: 
http://bookshop.cabi.org

Encyclopedia of Forest Trees inde-
holder monografier for 300 af de 
vigtigste skovtræarter i hele verden. 
Værket omtaler arter fra 150 slæg-
ter, heraf ca. 25 slægter med arter, 
som er af relevans i Europa. Hver 
monografi omfatter halvanden til to 
siders tekst, og 72 arter er foreviget 
med et fotografi.

Omtalen af hver træart indledes 
med en kort oversigt over artens 
betydning. Dernæst følger afsnit 
om botaniske kendetegn, udbredel-
sesområde, økologi, skovdyrkning,
sygdomme og skadedyr samt an-
vendelse. Litteraturlisten indeholder 
typisk to til fem referencer.

Det faglige niveau for artsmono-
grafierne er generelt tilfredsstil-
lende, særligt i betragtning af den 
komprimerede fremstilling. Nogle af 
de få fejl, man falder over, kan skyl-
des manglende bredde i forfatterens 
viden, andre skyldes sjusk med kva-
litetssikringen.

Det er lykkedes de mange skri-
benter og redaktører at ramme 
en bemærkelsesværdig ensartet 
skrivestil. Monografierne er lette at 
læse, men fuldstændig uden illustra-
tioner (bortset fra de 72 fotografier).

Encyclopedia of Forest Trees er 
et imponerende opslagsværk, som 
giver en hurtig oversigt over den 
vigtigste viden om 300 træarter i 
tropisk, subtropisk, tempereret og 
boreal skov. Værket fortjener at 
blive brugt flittigt, men finder på 
grund af den høje pris og den geo-
grafiske spændvidde næppe vej til 
mange private bogreoler.

Jens Peter Skovsgaard

Bog om tarmvridrøn
Norbert Mayer & Raphael Th. 
Klumpp (red.) 2013: Elsbeere in 
Österreich – Monographie. Eigenver-
lag, Verein zur Erhaltung, Pflege und 
Vermarktung der Elsbeere – Genuss-
region Wiesenwienerwald Elsbeere, 
Michelbach. 384 pp. Pris 28 €. Bestil-
ling, e-mail: elsbeere@aon.at

For kort tid siden blev der udgivet 
en monografi om tarmvridrøn i 
Østrig. Værket er emnemæssigt me-
get omfattende og handler ikke bare 
om biologiske forhold og skovdyrk-
ning, men også om produktion og 
anvendelse af frugterne (herunder 
madopskrifter) og træartens kultur-
historiske betydning.

Bogen er rigt illustreret med fasci-
nerende fotografier, videnskabelige 
diagrammer og tabeller samt histori-
ske dokumenter. Den indeholder bi-
drag fra ikke mindre end 28 forfattere, 
herunder undertegnede anmeldere.

Bogen sammenfatter både gam-
melkendt og ny viden om tarm-
vridrøn. Værkets naturlige fokus er 
træartens forekomst, dyrkning og 
anvendelse i Wiesenwienerwald, det 
’romantiske’ landskab med en intens 
mosaik af skov og engdrag øst for 
Wien. En stor del af indholdet er 
imidlertid af generel karakter og 
derfor også af interesse for en bre-
dere kreds af læsere.

Tarmvridrøn har traditionelt haft 
en særstatus i Wiesenwienerwald. 
Den nye monografi kan da også 
ses som en moderne og markant 
markedsføring af træarten og de 
produkter – ved, bær og landskabs-
æstetik – som fortsat er af stor re-
gional betydning. 

Bogen har således ikke alene til 
formål at informere om en sjælden 
og underprioriteret træart, men 
også at bidrage til fortsat økono-
misk udvikling i området.

Den nye østrigske monografi om 
tarmvridrøn er en lystrejse i viden, 
anekdoter og prangende fotografier. 
Bogen er en nydelse for alle fans af 
tarmvridrøn, men den er samtidig 
en unik kilde til sammenfattende 
information om mange emner, som 
ellers er vanskelige at få belyst.

Thomas Kirisits & 
Jens Peter Skovsgaard


