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Skógræktarfélag Íslands stóð fyrir kynnis
ferð skógræktaráhugafólks til Sviss, dagana
4.−11. september 2007 og voru þátttakend

ur í ferðinni tæplega90.Fariðvarumausturog
miðhlutaSvissogskoðaðlandslag,gróðurfar(sér
staklega skógar) og menning. Við skipulagningu
ogundirbúning ferðarinnarnaut félagiðaðstoðar
SvisslendingsinsogÍslandsvinarinsThomasSeizen

Hópferðamiðstöðin–Trexsáumalmennaferðatil
högun(flug,gistinguo.s.frv.).Íslenskirfararstjórar
ogtúlkarvoruBrynjólfurJónssonfráSkógræktar
félagi ÍslandsogBarbaraStanzeit og einnignutu
ferðalangar leiðsagnar Jóhanns Pálssonar grasa
fræðingsogfyrrverandigarðyrkjustjóraReykjavík
ur.ÍþessarigreinverðurfjallaðalmenntumSviss
ogfariðyfirþaðhelstasemfyriraugubaríferðinni
ogþáþættisemmestaathyglivöktu.Nánarverður
fjallaðumskógaíSvissognýtinguþeirraínæsta
heftiSkógræktarritsins.

Sviss – land og þjóð
Sviss er lít ið land í hjarta Evr ópu, en að flat ar máli er 
það að eins rúm ir 41.000 km2 (um 40% af flat ar máli 
Ís lands). Það er land lukt, með Þýska land, Frakk land, 
Ítal íu, Aust ur ríki og fursta dæm ið Liechten stein sem 
ná granna. Sviss má skipta land fræði lega í þrjá meg
in hluta; Ju ra fjöll, Miðland (Mittelland) og Alpana. 
Ju ra fjöll in eru kalk steins fjall garð ur, á landa mær um 
Sviss og Frakk lands, í norð vest ur hluta Sviss. Í fjöll
un um hafa fund ist marg ir stein gerv ing ar og risa
eðlu spor, enda dreg ur eitt tíma bil jarð sög unn ar heiti 
sitt af þess um fjall garði. Hæstu fjöll í Ju ra fjöll um 
ná um 1.700 m hæð en með al hæð in er í kring um 
700 m. Tals vert meiri fjall garð ur eru svo fjöll in í 
Ölp un um, í suð ur og mið Sviss, þar sem mest ber 
á graníti í fjallatind um, en með al hæð in þar er um 
1.700 m og 48 fjallatopp ar fara yfir 4.000 metra 
hæð. Alp arn ir leika stórt hlut verk í ímynd Sviss og 
skipta miklu máli fyr ir ferða þjón ustu í land inu, en 
tæp lega 2 /3 ferða manna heim sækja Alpana. Það er 
hins veg ar Miðland ið, hæð ótt há slétta á milli Jura 
og Alpa fjall anna, sem er eig in leg þunga miðja Sviss, 
með flesta íbúa og stærsta hluta iðn að ar og land
bún að ar fram leiðslu. 

Sviss er sam bands ríki, sam sett úr 26 kantón
um, sem voru áður fyrr sjálf stæð ríki og hef ur hver 

Ferð til Sviss

Höfundur Ragnhildur Freysteinsdóttir

I. Ferðasaga

Að ofan: Það má nýta skóg ar af urð ir í ým is legt. Þessi 
mynd ar legi skóg ar álf ur var í skóga safn inu í Ball en berg. 
Mynd: RF
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kantóna eig in stjórn ar skrá, lög gjöf, stjórn og dóm
stóla. Íbú ar Sviss eru um 7,5 millj ón ir og þar af um 
20% er lend ir rík is borg ar ar. Í Sviss eru því töl uð ýmis 
tungu mál, en í land inu eru fjög ur þjóð mál; þýska, 
franska, ítalska og retórómanska. Sviss hef ur ekki 
þjóð kirkju eða op in bera trú. Flest ar kantón urn ar 
við ur kenna þó op in ber ar kirkj ur, í öll um til fell um 
kaþ ólsk ar eða mót mæl enda kirkj ur, enda um 4 /5 
íbúa kristn ir. Þrátt fyr ir smæð lands ins er Sviss efna
hags legt stór veldi og eitt hag sælasta ríki heims. Efna
hag ur þess bygg ir á marg vís leg um efna og málm
iðn aði (sér stak lega úrum og öðr um mæli tækj um), 
ferða þjón ustu og ým issi fjár mála starf semi (bank ar 
og trygg ing ar). Mörg af stærstu fyr ir tækj um í heimi 
hafa höf uð stöðv ar sín ar í Sviss, sem og ýms ar al
þjóða stofn an ir, eins og Rauði kross inn og Al þjóða
við skipta stofn un in (WorldTradeOrganisation).

Ágrip af sögu Sviss
Land fræði leg lega Sviss, við leið ir yfir Alpa fjöll in, 
gerði það eft ir sókn ar vert fyr ir ýmis stór veldi og þró
un rík is ins Sviss var margra alda ferli. Elstu mann
vist ar leif ar, sem fund ist hafa á land svæði Sviss, eru 
um 150.000 ára gaml ar. Á 5. öld f. Kr. hófu kelt
nesk ar þjóð ir að setj ast að á svæð inu, þeirra á með
al Hel vetii, en lat neskt heiti lands ins (Confœderatio
Helvetica) er sótt til þeirra. Júl í us Ses ar lagði vest ur

hluta Sviss und ir Róm ar veldi árið 58 f. Kr. og aust
ur hlut ann nokkru síð ar. Aust ur hluti lands ins kall
að ist Rhaetia og var þá byggð ur þjóð, sem lík lega 
tal aði tungu mál af öðr um upp runa en indó evr ópsk
um. Róm verj ar end ur bættu vega kerf ið og byggðu 
eða stækk uðu borg ir og bæi með fram veg un um. 
Á 3. öld e. Kr. fór róm versku stjórn inni held ur að 
hnigna, þeg ar germ ansk ar þjóð ir tóku að sækja inn á 
svæð ið. Róm verj ar fóru end an lega í byrj un 5. ald ar 
e. Kr. og næstu 600 árin eða svo voru tími tals verðra 
breyt inga. Nokkr ir fólks flutn ing ar voru, sér stak lega 
á 5.−6. öld, en þá sett ust svo kall að ir Ala mann ar að 
í norð ur og mið hluta Sviss, mælt ir á þýska tungu. 
Bisk ups dæmi og klaust ur eign uð ust mik il lönd um 
leið og kristni breidd ist út og léns skipu lag komst á. 
Árið 1032 var land svæði Sviss aft ur sam ein að und ir 
Kon ráð II Þýska landskeis ara og varð þar með hluti 
af hinu Heilaga róm verska ríki þýskr ar þjóð ar. Auk
in fram leiðni í land bún aði, frá og með 11. öld, leiddi 
til fólks fjölg un ar og meiri þétt býl is mynd un ar á 12. 
og 13. öld. Veg ur inn um SanktGott hard skarð ið 
var opn að ur árið 1225, en hann ligg ur norð ur af, 
um hér að það sem Uri kall ast. Fóru þá greif arn ir 
af Habs borg að ásæl ast þar völd og lönd en heima
menn streitt ust á móti. Var lengi síð an illt með Sviss
lend ing um og Habs borg ur um. Árið 1291 gerðu þrjú 
ríki (kantón ur); Uri, Schwyz og Unterwalden, með 

Meginleiðin sem farin var. Kort: RF
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sér sam band og mark ar það upp haf ríkja sam bands
ins Sviss. Næstu 250 árin fjölg aði í ríkja sam band inu 
og voru þau orð in sext án í upp hafi 16. ald ar. Land
svæði þeirra stækk aði á sama tíma, en sam band ið 
og ein stök ríki stund uðu tölu verða út þenslu stefnu 
og land vinn inga á þess um árum, eink um borg rík in 
Bern og Zürich. Sú stefna leið und ir lok árið 1515, 
þeg ar sviss neski mála liða her inn, í keis ara legri þjón
ustu, beið ósig ur fyr ir Frökk um og Fen ey ing um 
í orr ust unni við Marigna no í Pó dal. Úr slit orr ust
unn ar mark ar upp haf hlut leys is stefnu Sviss lend
inga. Frá þeim tíma hef ur sviss neski her inn varla 
ver ið send ur í bar daga fyr ir heima land ið en gegnt 
hlut verki „starfs manna leigu” fyr ir ýmis er lend ríki. 
Áætl að hef ur ver ið að á tíma bil inu 1400−1848 hafi 
tvær millj ón ir Sviss lend inga ver ið mála lið ar í er lend
um herj um. Siða skipti urðu í Sviss á 16. öld, þeg ar 
hluti kantón anna snérist til mót mæl enda trú ar. Þetta 
skap aði spennu inn an ríkja sam bands ins og leiddi að 
lok um til átaka á milli kantón anna, sem út kljáð voru 
að mestu með samn ingi, árið 1531, sem kvað á um 
að hver kantóna sæi um sín trú mál. Skær ur og stríð 
um trú mál voru þó við var andi í Sviss fram á 19. öld 
(síð ast Sond er bundstríð ið 1846, þeg ar kaþ ólsku og 
íhalds sömu kantón urn ar (Sonderbund) fóru end
an lega hall oka). Þrjá tíu ára stríð ið (1618−1648) 

skað aði stóra hluta Evr ópu 
en ríkja sam band inu tókst að 
standa fyr ir utan. Það sýndi 
Sviss lend ing um fram á mik
il vægi þess að standa sam
an til að forð ast að drag ast 
inn í átök um alla Evr ópu. 
Hlut leysi Sviss var líka form
lega mót að sem stefna, til 
að koma í veg fyr ir inn rás
ir stríð andi ná granna þjóða. 
Vest fálski frið ar samn ing ur
inn, sem mark aði enda lok 
stríðs ins, veitti Sviss sjálf stæði 
frá hinu Heilaga róm verska 
ríki. Átj ánda öld in var ró leg 
í Sviss fram til árs ins 1798, 
þeg ar Frakk ar náðu yf ir ráð

um í land inu, lögðu nið ur kantón urn ar og komu 
á Hel vetíska lýð veld inu (Helvetische Republik). 
Fimm árum seinna breytti Napól e on stjórn kerf inu 
yfir í kantón ur aft ur (með minna sjálf stæði þó) og 
breytti um leið sex und ir ok un ar svæð um í kantón
ur. Vín ar samn ing ur inn, árið 1815, veitti Sviss aft ur 
sjálf stæði, með þrem ur kantón um til við bót ar, sem 
sum ar höfðu áður að eins ver ið tengd ar við banda
lag ið, þar á með al Graubünden. Árið 1848 varð 
einna stærsta stjórn sýslu breyt ing in, þeg ar kom ið var 
á stjórn ar skrá fyr ir Sviss og það varð sam bands ríki, 
í stað ríkja sam bands, með mun meiri mið stýr ingu 
en ver ið hafði. Varð þá til það Sviss sem nú er, að 
einu at riði frá töldu; árið 1979 varð til 26. kantón an, 
Jura, með klofn ingi út úr Bern.

Ferða saga
Ferð in hófst árla morg uns, þriðju dag inn 4. sept em
ber, með flugi til Friedrichs hafen í Þýska landi, en 
þar tóku bíl stjór arn ir Hans og Sepp á móti hópn um 
með bros á vör, ásamt Thom as Seiz. Veð urguð irn ir 
reynd ust hins veg ar í mis jöfnu skapi þenn an dag inn, 
en á leið inni frá Friedrichs hafen til Zer nez í Sviss, 
sem var fyrsti gisti stað ur, var þrumu veð ur, haglél, 
sól skin og loks snjó koma þeg ar nær Zer nez dró, en 
það mun vera í fyrsta skipti í sögu ut an lands ferða 
Skóg rækt ar fé lags ins sem snjó ar. Reynd ar héldu 
sviss nesku gest gjaf arn ir, á hót el inu í Zer nez, því 
fram að Ís lend ing arn ir hefðu kom ið með snjó inn 
með sér, en vana lega snjó ar ekki þetta snemma á 
þess um slóð um.

Að ofan: Form leg inn ganga ríkja (kantóna) í Sviss. At
hug ið að landa mörk hafa tek ið nokkrum breyt ing um í 
tím ans rás og sum ar kantón ur sem komu inn á 19. öld
inni höfðu í raun ver ið hluti Sviss fyr ir þann tíma, sem 
und ir ok un ar svæði eldri kantóna. Kort: RF
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Miðvikudagur5.september
Sviss neski þjóð garð ur inn og
Bene diktsklaustr ið í Müsta ir
Dag ur inn hófst á göngu ferð til upp lýs inga mið stöðv
ar Sviss neska þjóð garðs ins, sem stað sett er í Zer nez, 
en þar tók Hans Lozza upp lýs inga full trúi á móti 
hópn um. Eft ir áhuga verð an fyr ir lest ur og fyr ir spurn
ir um þjóð garð inn, var svo hald ið í göngu ferð í léttri 
snjó drífu úti í skógi. Skoð að ar voru ýms ar gerð
ir skóga sem finn ast inn an þjóð garðs ins, m.a. nær 
hreinn berg furu reit ur, um leið og fræðst var al mennt 
um rekst ur garðs ins. Í göngu ferð inni mátti sjá ýmis 

áhuga verð smá at riði, m.a. tré sem voru snyrti lega 
„klippt“ í litl ar keil ur af hjört um og hér um.

Nesti var borð að um há deg is bil ið, í lít ils hátt ar 
snjó komu, uppi í 2.149 m hæð í Ofen pass skarð inu. 
Því næst var ekið til Müsta ir en þar var ekki snjó korn 
að sjá á jörðu, sem voru tölu verð við brigði frá hvítri 
jörð inni í Sviss neska þjóð garð in um fyr ir há deg ið. Í 
Müsta ir heim sótt um við Bene diktsklaust ur Heilags 
Jó hann es ar. Klaustr ið er á Heimsminja skrá Sam
ein uðu þjóð anna og er sér lega vel varð veitt dæmi 
um kirkju bygg ing ar frá tím um Karl unga (8.−9. öld 
e. Kr.) og þar eru m.a. varð veitt ar vegg mynd ir frá 

Svissneski þjóðgarðurinn
Sviss neski þjóð garð ur inn er eini þjóð garð ur Sviss. Hann er í suð aust ur hluta lands ins (ligg ur þar að landa
mær um Ítal íu) og er einn elsti þjóð garð ur í MiðEvr ópu, stofn að ur árið 1914. Heild ar flat ar mál hans er 
nú um 172 km2, þar af er um 28% skóg ur. Skóg ur inn er nær ein göngu barr skóg ur, að al lega fjallafura, 
evr ópulerki, lindi fura, berg fura og greni, en skóg ar mörk eru í um 2.300 m hæð. Í þjóð garð in um eru um 
þrjá tíu starfs menn, þar af átta þjóð garðs verð ir. Sviss neski þjóð garð ur inn er að ýmsu leyti sér stæð ur. 
Hann er ekki á rík is landi og er land ið leigt af fimm sveit ar fé lög um á svæð inu. Þá er hug mynda fræð in á 
bak við hann óvenju leg, því mark mið ið er að vernda nátt úru legt þró un ar ferli, frek ar en ein stak ar dýra 
eða plöntu teg und ir, lands lag eða önn ur nátt úru fyr ir bæri. Mann virkj um í garð in um er því hald ið frek ar í 
lág marki og bíla um ferð er ekki leyfð um stóra hluta hans. Meg in á hersla er lögð á ein falda göngu stíga og 
því fær þjóð garð ur inn ekki marg ar heim sókn ir stórra hópa „pakka túrista“ í rút um. Inn an garðs ins eru 
tvö hót el en eng in tjald svæði og reynd ar er bann að að tjalda. Því hef ur ferða manna straum ur ekki auk ist 
eins mik ið og í ýmsa aðra þjóð garða. Um 150.000 gest ir heim sækja þjóð garð inn ár lega og hef ur tal an 
hald ist nokk uð stöðug und an far in ár og eng in áform munu uppi um að fjölga heim sókn um.

Gróð ur fær að hafa sína nátt úru legu fram vindu í Sviss neska þjóð garð in um og því 
eru fall in tré ekki tek in út úr skóg in um. Því hafa nokkr ir ferða menn boð ist til að 
taka til, þar sem þeim finnst lands lag ið „drasl ara legt”! Mynd: RF
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því um 800 e. Kr.. Þarna er enn starf andi nunnu
klaust ur og fékk hluti hóps ins smá sýn is horn af söng 
nunn anna, en messa var að byrja um það leyti sem 
hóp ur inn var að fara.

Fimmtudagur6.september
Di avo lezza og Rann sókna stöð skóga,
snjóa og lands lags í Dav os
Fyrsti við komu stað ur dags ins var Di avo lezza, skíða 
og úti vist ar svæði í Bern inafjöll um. Þar fór um við í 
kláfi upp í tæp lega 3.000 m hæð. Enda stöð kláfs ins 
er hug vit sam lega stað sett; með stór kost legt út sýni 
yfir ná læg fjöll og dali og mynd ar lega skrið jökla. 
Við þurft um að yf ir gefa Di avo lezza fyrr en upp haf
lega hafði ver ið ráð gert, en  vegna hinn ar óvæntu 
snjó komu var ófært um hluta fyr ir hug aðr ar leið ar. 
Þurfti því að fara aðra og sein farn ari leið og fyr ir 
vik ið að leggja fyrr af stað.

Frá Di avo lezza var hald ið til Dav os, þar sem við 
heim sótt um úti bú frá Rann sókna stöð skóga, snjóa 
og lands lags (Forschungsanstalt für Wald, Schnee
undLandschaft–WSL). Jak ob Rhyner, for stjóri úti
bús ins, tók á móti hópn um, kynnti stofn un ina og 
bauð okk ur að skoða hin ar ýmsu deild ir. Úti bú ið í 
Dav os fæst við fjöl breytt ar rann sókn ir tengd ar snjó, 
sér stak lega á snjó flóð um og vörn um gegn þeim. 
Skóg ar og skóg rækt gegna þar stóru hlut verki, enda 
hafa skóg ar mörk heil mik il áhrif á hvar, og hvern
ig, snjór safn ast upp. Þá má nefna að stöð in fæst 
við þró un ar vinnu og rann sókn ir tengd ar fram leiðslu 

á skíð um, í sam vinnu við nokkra af stærstu skíða
fram leið end um í heimi.

Föstudagur7.september
Frá Zer nez til Bea ten berg
Við fór um frá Zer nez og stefn an var tek in á þorp ið 
Bea ten berg, sem var næsti gisti stað ur. Bea ten berg er 
í fjalls hlíð ofan Interla ken og hef ur unn ið sér það 
helst til frægð ar að vera með lengri þorp um, ef ekki 
það lengsta, í Evr ópu, en að al gat an teyg ir sig eina 
7 km (og er nánast eina gat an í þorp inu).

Lög un litla trés ins, fyr ir miðju, er af leið ing bits hjarta og 
héra. Mynd: RF

Bene diktsklaust ur Heilags Jó hann es ar í Müsta ir. Það var mjög heim il is legt að sjá kýr á beit fyr ir fram an klaustr ið. 
Mynd: RF



85SKÓGRÆKTARRITIÐ 2007

Þar sem dag ur inn fór að mestu í akst ur á milli 
þess ara staða, gafst mjög gott tæki færi til að virða 
hið geysi fal lega lands lag í Sviss fyr ir sér út um bíl
glugg ann og ekki spillti fyr ir að veð ur var mjög gott 
þenn an dag og skyggn ið eins og best ger ist. Far ið 
var um þrjú fjalla skörð á leið inni; Juli erpass, Ober
alppass og Süsten pass, öll í yfir 2.000 m hæð og því 
var gott út sýni víða á leið inni. Tvisvar var stopp að 
til að leyfa fólki að teygja úr fót un um og kom ast 
að eins út í skóg til að leita að fræj um (fyr ir þá sem 
þannig voru inn stillt ir). 

Laugardagur8.september
Freil icht mu se um Ball en berg
Þess um degi vörð um við í safn inu Freil icht mu se
um Ball en berg. Safn inu má að vissu leyti lýsa sem 
Ár bæj ar safni á ster um! Eins og Ár bæj ar safn sam
anstend ur það að grunni til af safni gam alla húsa, 
en kvarð inn er ann ar. Heild ar flat ar mál safns ins 
er um 66 hekt ar ar og þar eru yfir 100 hús, rað að 
í klasa eft ir upp runa stað inn an Sviss og finna má 
dæmi um hús úr nærri því hverri ein ustu kantónu 

Út sýn ið frá Di avo lezza er geysi fal legt og mjög áhuga vert fyr ir áhuga fólk um jarð fræði og land mót un (tak ið eft ir urð
ar rönd un um fyr ir miðju mynd ar). Mynd: RF

í Sviss. Ball en berg er ekki bara byggða safn, held ur 
hús dýra garð ur líka. Þar má m.a. finna kýr, asna og 
hesta á beit, kan ín ur í búr um og hæn ur og gæs ir á 
vappi inn an um gest ina og reynd ar stund um á eft
ir gest un um líka, ef blessuð um fugl un um leist svo á 
að fólk gæti lum að á ein hverju mat ar kyns. Í safn inu 
eru yfir 250 dýr og spanna þau all ar dýra teg und ir 
úr hefð bundn um land bún aði í Sviss, meira að segja 
bý fl ug ur! Tölu verð áhersla er lögð á að hafa safn ið 
lif andi og víða mátti sjá hand verks menn að störf um. 
Í Ball en berg eru líka nokk ur sér söfn og má þar helst 
til telja trjá safn og áhuga vert skóga safn, með marg
vís leg um upp lýs ing um um skóga og skóg ar nytj ar í 
Sviss. Sér staka at hygli vakti svo göm ul sög un ar verk
smiðja, þar sem sög in var knú in af vatns afli.

Sunnudagur9.september
Frá Bea ten berg til Zürich, Grim sel-virkj un in
Bea ten berg var kvatt og hald ið til Zürich, sem var 
sein asti gisti stað ur í ferð inni. Á leið inni tók ann ar 
bíl stjóri, Dav id, við stýr inu af Hans, sem var að fara 
á hjarta veið ar. Veiði tíma bil ið var að byrja og Hans 



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200786

Mánudagur10.september
WSL og Schilli ger Holz
Dag ur inn hófst á heim sókn til höf uð stöðva Rann
sókna stöðv ar skóga, snjóa og lands lags (WSL) í 
Birmens dorf í út jaðri Zürich. Þar var byrj að á að 
fara í morg un mat og svo tóku við áhuga verð ir fyr ir
lestr ar. Rein hard Lässig, upp lýs inga full trúi stöðv ar
inn ar, kynnti starf semi WSL, helstu verk svið og þau 
mál efni og vanda mál sem stofn un in fæst við. Næst
ur á mæl enda skrá var Rol and Engess er sem leið ir 
starfs hóp er rann sak ar þær hætt ur sem steðja að 
skóg um í Sviss; skor dýr, sjúk dóma, sveppi, lofts lags
breyt ing ar og fleira. Því næst fjall aði Pet er Waldner 
um vist kerfi skóga og lang tíma rann sókn ir á þeim og 
síð ast ur tók Bri an McAr dell til máls en hann stund
ar rann sókn ir á aur flóð um, að gerð um og við vör un
um við þeim. Til gam ans má geta þess að hann hef ur 
m.a. kom ið að at hug un um og ráð gjöf um þetta efni 
á Ís landi. 

Næst var hald ið til bæj ar ins Küssnacht og skoð
uð sög un ar mylla í eigu Schilli ger Holz fyr ir tæk is ins, 
en Schilli ger Holz er gam al gró ið fjöl skyldu fyr ir

Lands lag er víða fal legt í Sviss og fjalla lands lag ið býð ur upp á marg vís leg ar mynd an ir, eins og þenn an fal lega foss á 
leið nið ur úr Süsten pass. Mynd: RF

ætl aði ekki að láta ferða langa frá Ís landi breyta 
hálfr ar ald ar veiði venju sinni! 

Lengst var stað næmst við Grim sel IIvirkj un ina, 
sem er hluti kerf is vatns afls virkj ana á Grimsel svæð
inu, en í heild er þar um níu virkj an ir að ræða, með 
átta lón um (þar af einu nátt úru legu stöðu vatni). 
Byrj að var á að skoða stífl una að inn an, og reynd ist 
það góð lík ams rækt, en í heild var geng ið upp og 
nið ur ein ar tvö hund ruð tröpp ur á milli hólfa í stífl
unni. Eft ir tröppu leik fim ina var svo kom ið að stöðv
ar hús inu sjálfu og var það sem bet ur fer á jafn sléttu. 
Sér staka at hygli vakti lít ill hell ir með geysi fal leg um 
kristöll um. Hann er í göng un um að stöðv ar hús inu 
og upp götv að ist fyr ir til vilj un þeg ar ver ið var að 
bora göng in. 

Nokkru neð an við virkj un ina gafst svo tæki færi 
á að kom ast út í skóg og tína fræ og ber og berja
sprett an þar reynd ist mjög góð. Ann ars fór dag ur inn 
að mestu í akst ur inn til Zürich og gafst ferða löng un
um þar aft ur gott tæki færi á að dást að lands lag inu 
á leið inni.
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Reto-rómanska
Retórómanska er eitt af fjór um þjóð tungu mál um í Sviss. Hin eru þýska, franska og ítalska. Retó
rómanska er ekki form lega op in bert tungu mál, en nýt ur stjórn sýslu legr ar við ur kenn ing ar, t.d. er það 
not að í op in ber um bréf um til retórómönskumæl andi fólks. Retórómanska er af lat nesk um upp runa og 
því skyld ítölsku, frönsku, spænsku og portú gölsku. Þrátt fyr ir stöðu þess sem þjóð tungu máls er það alls 
ekki út breitt í Sviss. Að eins um 0,5% lands manna tala mál ið og fer held ur fækk andi. Til sam an burð ar 
má benda á að um 1,4% Sviss lend inga tala serbókróat ísku sem fyrsta mál. Retórómanska er að mestu 
bund in við kantón una Graubünden í suð aust ur hluta lands ins. Þar er kom ið inn á fjall lendi Alpanna þar 
sem sam göng ur á milli dala og þorpa voru oft tak mark að ar fyrr á tíð. Því þró uð ust marg ar mál lýsk ur 
af retórómönsku og er þeim skipt í fimm meg in hópa (frá austri til vest urs); vallader, put er, sur mir an, 
sutsil v an og sursil v an og má reynd ar segja að retórómanska sé að vissu leyti ekki eitt tungu mál, held ur 
sam safn skyldra mál lýska. Hver mál lýska hafði sinn rit hátt og það var ekki fyrr en 1982 sem sam komu lag 
varð um staðl að an rit hátt (RumantschGrischun) fyr ir retórómönsku, sem enn á reynd ar eft ir að festa 
sig fylli lega í sessi. Upp runa lega var nú ver andi út breiðslu svæði retórómönsku byggt Kelt um og Ret um 
(Rhaeti, en af því er retó dreg ið) en lít ið er vit að um tungu mál Reta. Róm verj ar lögðu svo und ir sig svæð
ið á 1. öld f. Kr. og þeirra tungu mál (al þýðulat ína) var smám sam an tek ið upp af íbú un um og þró að ist á 
mörg um öld um yfir í retórómönsku.

Á upp lýs inga mið stöð Sviss neska þjóð garðs ins er heiti 
garðs ins á retórómönsku, enda inn an þess mál svæð is.

Meg in drætt ir skipt ing ar tungu mála í Sviss.
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Til hægri: Hefð bund inn húsa kost ur frá Bern, í safn inu í 
Ball en berg. Blóma kass ar á svöl um eru mjög ein kenn andi 
fyr ir Sviss enn þann dag í dag. Mynd: RF

tæki, stofn að 1861 og þar er nú fimmta kyn slóð in 
við stjórn völ inn. Far ið var um sög un ar myll una og 
skoð að ur tækja kost ur og af urð ir sem í boði eru og í 
lok in var boð ið upp á kaffi sopa. Schilli ger Holz fær 
allt sitt hrá efni úr sviss nesk um skóg um og fram leið ir 
hefð bund inn borð við, ýms ar gerð ir lím trés stólpa og 
lím trés plöt ur, sem nýta má til klæðn ing ar, gólf borð 
og margt fleira. 

Um kvöld ið var kveðju hóf, á veit inga staðn um 
Neue Waid í hlíð un um ofan Zürich en gott út sýni 
var yfir borg ina það an. Hljóm sveit in Föhn storm 
spil aði á með an gest ir nutu mat ar ins. Í hljóm sveit
inni eru systk ini (ásamt ein um góð um vini) og spila 
þau þjóð lagatón list og ýmsa gamla og góða slag ara. 
Við þetta tæki færi var Thom as Seiz þakk að fyr ir 
fram lag hans til þess að gera ferð ina að veru leika. 
Fékk hann þús und plönt ur að gjöf og verða þær 
gróð ur sett ar á jörð hans á Ís landi, Nolli í Eyja firði. 

Ferða lang ar í berja mó og fræ tínslu við skóg ar mörk rétt neð an Grim selvirkj un ar. Mynd: RF
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Syl viu, móð ir Thom as, voru einnig færð ar þakk ir, 
en hún fylgdi hópn um hluta ferð ar inn ar og fræddi 
fólk um það sem fyr ir augu bar og Sviss al mennt. Þá 
var Mart in Seiz, föð ur Thom as, af hent við ur kenn
ing ar skjal frá Skóg rækt ar fé lagi Ís lands, en hann hef
ur í árarað ir styrkt skóg rækt ar fé lög in á Breið dals vík 
og á Pat reks firði. 

Þriðjudagur11.september
Þenn an dag var hald ið frá Sviss með síð deg is flugi frá 
Friedrichs hafen, eft ir sigl ingu yfir Boden see. Dag ur
inn fram að heim för var þó vel nýtt ur með heim sókn 
í skóg inn í Winterth ur. Þar var hópn um skipt upp í 
tvo minni hópa. Ann ar þeirra skoð aði trjáminja safn, 
þar sem áhersl an er á menn ing ar sögu legt gildi við ar 
og skóga. Þar mátti m.a. sjá áhuga verð ar ljós mynd
ir af trjám í út rým ing ar hættu, sem og dæmi um út
dauð ar teg und ir og marg vís leg dæmi um hand verk 
úr skóg ar af urð um.

Hinn hóp ur inn fór í skóg ar göngu, und ir leið sögn 
Pet er skóg ar varð ar, þar sem m.a. voru kynnt ar að

Ís lands vin ur inn Thom as Seiz
Haust ið 1997 heim sótti mað ur nokk ur skrif
stofu Skóg rækt ar fé lags Ís lands í Reykja vík. 
Hann óskaði eft ir upp lýs ing um um skóg rækt 
á Ís landi og spurð ist fyr ir um fé lag ið. Hann 
sagð ist heita Thom as Seiz, vera Sviss lend ing ur 
og hafa tek ið ást fóstri við land ið og stór brotna 
nátt úru þess. 

Thom as sagð ist hafa gert víð reist um há lend ið 
og dreifð ar byggð ir allra lands fjórð unga og tek
ið mik ið af ljós mynd um. Áhug ann sagði hann 
hafa kvikn að í brúðkaups ferð hans og Carmen 
konu hans, til Ís lands árið 1992. 

Thom as hafði kynnst skóg leysi og auðn um 
lands ins á ferð um sín um og átt að sig á hinni 
gíf ur legu skóg areyð ingu sem hér hafði orð ið. 
Hann sagð ist vilja leggja eitt hvað af mörk um 
til að bæta land ið og væri að velta því fyr ir sér 
hvort skóg rækt ar fé lög in gætu ver ið rétti vett
vang ur inn. 

Nokkru síð ar kom bréf frá Thom as, þar sem 
hann óskaði eft ir því að styðja við bak ið á skóg
rækt ar fé lög um. Skil yrð ið væri að fjár mun irn ir 
kæmu að góðu gagni og væru vel nýtt ir. Und an
far in tíu ár hef ur svo sjóð ur, sem er í eigu föð ur 
Thom as, styrkt tvö skóg rækt ar fé lög til rækt un
ar starfa; Skóg rækt ar fé lag ið á Pat reks firði og 
Skóg rækt ar fé lag Breið dæla. 

Síð ustu fjög ur árin hef ur Thom as einnig 
sjálf ur styrkt þriðja skóg rækt ar fé lag ið, Skóg
rækt ar fé lag N Þing ey inga, í rækt un ar verk efni 
á Þórs höfn. Thom as býr í bæn um Zug, við 
sam nefnt vatn, sem er í um 40 mín útna fjar
lægð frá Zürich. Þar rek ur hann eig ið fyr ir tæki, 
INSERTO, sem vinn ur að ýms um hug bún að ar
lausn um í tölvu geir an um..

Thom as er véla verk fræð ing ur frá HTL 
Zürich og er mik ill áhuga mað ur um ljós mynd
un. Þá má nefna að eitt áhuga mála hans er að 
fljúga loft belgj um en það hef ur hann gert víða 
um heim, ásamt fé lög um sín um, m.a. hér á Ís
landi fyr ir fimm árum. 

Thom as keypti jörð ina Noll í Eyja firði, fyr ir 
þrem ur árum, er að byggja þar upp góða að
stöðu fyr ir fjöl skyld una og hyggst dvelja þar 
tölu vert í fram tíð inni. Thom as hef ur lagt sig 
eft ir því að læra ís lensku og með góðra manna 
hjálp hef ur hann náð góð um tök um á mál inu. 

Textirammagreinar:BJ

Morg un verð ur snædd ur hjá Rann sókna stöð skóga, snjóa 
og lands lags í Birmens dorf. Mynd: RF

Schilli ger Holz í Küssnacht, ein stærsta sög un ar verk
smiðja í Sviss. Mynd: Kar el Helgi Pét urs son.
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gerð ir gegn bark ar bjöllu. Í skóg in um í Winterthur 
er mark visst reynt að finna tré sem eru „sýkt“ af 
bark ar bjöll um og þau felld áður en bjall an nær að 
þroskast yfir í það að geta flog ið og dreift sér þannig 
víð ar. Í skóg in um er einnig lít ill dýra garð ur sem legg
ur áherslu á að kynna nokkr ar fá gæt ari villi dýra teg
und ir, eins og villisvín, vís unda, gaup ur og fleiri.

Loka orð
Sviss er ekki stórt land á heims mæli kvarða, frek ar 
en Ís land, en býr við mikla hag sæld og fjöl breytt og 
stór brot ið lands lag, eins og Ís land. Tölu verð ur mun
ur er þó á skóg um þar og hér. Þrátt fyr ir tals verða 
skóg areyð ingu í Sviss, á und an förn um ára tug um, 
þekja skóg ar enn um 30% lands þar, sam an bor ið 
við 1−2% hér. Skóg ar og skóg ar af urð ir skipa því 
stór an sess í hefð bundnu lífs mynstri í Sviss, sér stak
lega í dreif býl inu til fjalla. Það fór reynd ar ekk ert 
á milli mála í ferð inni. Í nær öll um smærri bæj um 
og borg um mátti sjá eldi við ar stafla við hús og vegi 
í skóg un um. Ilm ur inn af við ar eldi leyndi sér held ur 
ekki í þorp un um. Timb ur úr skóg un um skipt ir líka 
miklu máli fyr ir hefð bundn ar hús bygg ing ar. Það 
gegn ir reynd ar enn tölu verðu hlut verki í hús bún aði 
og klæðn ingu inn an húss, eins og sást á hót el her
bergj um í Zer nez og Bea ten berg. Þá má nefna það, 
að í aust ur hluta lands ins eru öll betri verts hús sögð 
hafa stáss stof ur klædda ang andi lindi furu. Stór brot
ið fjalla lands lag Sviss, sér stak lega í Ölp un um, þýð ir 
líka að skóg ar eru í mjög breyti legri hæð yfir sjáv ar

máli og eru fjöl breytt ari fyr ir vik ið. Skóg arn ir þarna 
eru líka að mörgu leyti áhuga verð ir fyr ir ís lenska 
skóg rækt. Miklu meira mætti gera af því að prófa 
teg und ir frá Sviss, sér stak lega frá skóg ar mörk um.

Þakk ir
Grein ar höf und ur vill þakka ferða fé lög un um fyr ir 
ánægju lega sam veru í ferð inni. Öll um, sem tóku á 
móti okk ur, eru færð ar þakk ir, sem og Thom as og 
öðr um er komu að skipu lagn ingu ferð ar inn ar. Bíl
stjór ar ferð ar inn ar, þeir Hans, Sepp og Dav id, eiga 
einnig þakk ir skild ar. Hin ir frek ar lág vöxnu Hans 
og Sepp sönn uðu það að góð ir hlut ir koma oft í litl
um pökk um!

English abstract
The Icelandic Forestry Association (IFA) arranged a 
weeklong trip to central and eastern Switzerland in 
September 2007, with a group of nearly 90 partici
pants. This article contains a travelogue of the trip, 
along with basic information on the people, economy 
and history of Switzerland. The trip began with a flight 
to Friedrichshafen in Germany and continued on a bus 
to, and within, Switzerland. The first couple of nights 
were spent in the small town of Zernez, close to the 
Swiss National Park, which was the first place visited. 
The sojourn in Zernez proved particularly memorable 
because for the first time in the history of these trips 
abroad arranged by the IFA, it snowed! Other places 
visited in the vicinity included the Benedictine convent 

Brynjólf ur Jóns son við upp lýs
inga skála í skóg in um í Winter
th ur. Mynd: RF
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of St. John at Müstair, the outdoor recreation centre of 
Diavolezza in the Bernina Range and a branch of the 
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape 
Research (WSL) in Davos. The next two nights were 
spent in the small village of Beatenberg, sometimes 
called the longest village in Europe, but the main (and 
largely only) street stretches for 7 km. A day was spent 
visiting the openair museum Ballenberg, before leav
ing Beatenberg and heading for Zürich. On the way 
to Zürich the group visited a hydropowerplant in the 
Grimsel area – Grimsel II. In the vicinity of Zürich the 
places visited included the headquarters of the WSL at 
Birmensdorf, a sawmill (Schilliger Holz) in Küssnacht 
and forests in Winterthur. The trip concluded with a 
ferry ride across the Bodensee and a flight back home 
to Iceland from Friedrichshafen. Overall the trip proved 
informative, entertaining and memorable, like the mag
nificent landscape and varied culture in Switzerland.
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Sviss neska þjóð garðs ins, Jak ob Rhyner, Rein hard Lässig 
og starfs fólk WSL í Dav os og Birmens dorf, leið sögu
menn í Grim sel II og Freil icht mu se um Ball en berg og 
aðr ir mót töku að il ar.

Krist al hellir inn í Grim selvirkj
un inni. Þótt hellir inn væri ekki 
stór (að eins nokkr ir tug ir senti
metra á hæð) var feg urð hans 
óum deil an leg. Mynd: RF


