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1 Oktober 1901 overdroges det Forstinspektør, Jægermester
A. HAUCH som Forsøgsleder med videnskabelig Bistand af Professor, Dr. phil. O. G. PETERSEN at foretage en Undersøgelse af
Virkningerne af den 17/18 Maj 1901 indtrufne Nattefrost paa
unge Bøgebevoksninger i Midtsjælland.
Den af Professor O. G. PETERSEN udførte Undersøgelse af
det frosne Veds Anatomi forelægges her som dette Arbejdes første
Afsnit. Ved senere Meddelelse af Forstinspektør HAUCH angaaende de frosne Planters Form og videre Udvikling vil der blive
gjort nærmere Rede for Beskaffenheden af de Lokaliteter, der
har været Genstand for Undersøgelsen, og for de Omstændigheder under hvilke den nævnte Nattefrost fandt Sted.

Materialet til de foreliggende Undersøgelser er dels sendt
mig fra Hr. Forstinspektør, Jægermester HAUCH, dels udtaget paa
Ekskursioner til Stedet, foretagne i Selskab med og under Ledelse af Forstinspektøren. Materialet er da dels undersøgt i
frisk Tilstand, dels sat i Spiritus til Brug ved bekvem Lejlighed;
dette sidste har jeg navnlig maattet gøre med de Dele af Træerne, som jeg agtede at undersøge med Hensyn til Stivelsens
Optræden, for saa vidt dette ikke kunde lade sig gøre straks,
da det ellers ikke var udelukket, at der under deres Henliggen
kunde foregaa Forandringer med dem. Samtlige Undersøgelser
er foretagne paa Materiale fra Grevindeskoven, Thureby Distrikt,
og Undersøgelsen har strakt sig over et Tidsrum fra kort Tid
Det forstlige Forsøgsvæsen, I.
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efter at Skaden havde fundet Sted indtil efter Afslutningen af
det følgende Aars Vækstperiode.

Fig. 1, a. Tværsnit gennem et uskadt, b. gennem et af Frosten dræbt Aarsskud,
Jjegge tagne 24 de Juni 1901. Forstørret omtrent 40 Gange.

Frostvirkningen kunde være saaledes, at hele det nye Aarsskud er dræbt, men den kunde ogsaa være saa svag, at kun
Spidsen af dette var gaaet til Grunde, og mellem disse to eks-
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treme Tilfælde fandtes alle mulige Overgange. En meget almindelig Form for Nedfrysningen var den, at Vaarskuddet blev
dræbt i den største Del af sin Længde, men at et lille nederste
Parti af dette blev reddet, ofte omtrent kun af en Centimeters
eller endnu ringere Længde, hvorfra der saa i Sommerens Løb
fremkom nye Skud, og den nærmest følgende Beskrivelse er
baseret paa omtrent dette Forhold.
Jeg skal nu først forsøge at anskueliggøre, hvorledes der er
kommet til at se ud inde i en saadan af Frosten dræbt Gren,
idet jeg henviser til Fig. 1, men for at gøre det mere tydeligt,
hvori Skavanken bestaar, har jeg Fig. 1 a afbildet et Tværsnit
af en fuldstændig sund Gren, ligeledes Aarsskuddet, begge tagne
d. 24 de Juni i Frostaaret og begge forstørrede lige stærkt, omtrent 40 Gange 1 ). Som man ser paa det sunde Skud, er Karstrengene endnu ikke naaede til at danne en sammenhængende
Vedmasse; det indeholder 12 Kärstrenge af meget forskellig
Bredde, i hvis Veddel kun de gennemskaarne Kar er indtegnede,
Basten er punkteret, hvad der ligger mellem Ved og Bast er
dels Sivæv, dels Kambium, imellem Karstrengene er de primære
Marvstraaler, indenfor findes Marven og udenfor Barken.
Sammenligner vi nu hermed Tværsnittet af det dræbte Skud,
Fig. 1 b, vil vi se, at det er en meget radikal Destruktion, der
har fundet Sted. Alt, hvad der er skatteret, er Lakuner i Vævet.
Marven er bleven i den Grad lakunøs, at den egentlig er reduceret til uregelmæssigt radierende Lameller, og Veddet har overalt trukket sig tilbage fra Sivævet og Bastbuerne og ligesom
trukket sig ind i Stængelens Indre. Dertil kommer, at alt det
øvrige ellers levende var dødt og indtørret, saa at egentlig det
eneste, der var kendeligt, var Veddet og Basten.
Her var altsaa Ødelæggelsen grundig, men det forekom mig
nu af Interesse at se, hvorledes Frostvirkningen var i det lille
Stykke af Aarsskuddet forneden, der ikke var frosset bort, men
bar et Par friske Knopper. Til Oplysning herom skulde Billedet Fig. 2 tjene, der er tegnet med omtrent 3 Gange saa stærk
Forstørrelse (lineært) som Fig. 1, hvorfor ogsaa Cellenettet har
kunnet indføres fuldstændigt i Billedet; men af samme Grund
omspænder det kun et Parti, der svarer til nogle faa Karstrenge.
Billedet er altsaa taget fra Aarsskuddets nederste ikke bortfrosne
l

) Her som overalt i det følgende er Forstørrelsen angivet i lineært Maal.
4*
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Del, neden for et frisk Blad og en kraftig Knop, over hvilken
der ad en lille død Grenrest; det er ikke af samme Skud som
det Fig. l~afbildede, men af et ganske tilsvarende.

Fig. 2. Tværsnit fra den nederste overlevende Del af et ellers dræbt Aarsskud.
Taget 24 de Juni 1901. Forstørret 120 Gange.

Da Kalamiteten indtraf, var Grenen i sin Udvikling naaet
omtrent til den Region, der er betegnet ved a. Derefter er Kambiet og vel den indre Del af Sivævet gaaet til Grunde, der er
opstaaet en Lakune uden for Veddet, men denne er her ret
smal, paa Figuren antydet ved Skattering eller ved en tyk
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Streg. Men fra den indre Del af Sivævet har et nyt Dannelsesvæv begyndt sin Virksomhed og først frembragt det stormaskede
Cellevæv, der naar fra a til b. Efter Dannelsen af dette kallusagtige Væv har det taget fat paa Dannelsen af Ved af normal
Beskaffenhed, fra b til c. Derved er altsaa Veddet, der dannes
i 1901, blevet splittet i to fuldstændigt adskilte Lag. Bastbundterne, der findes ud for d, er de oprindelig anlagte. I Vævudviklingen findes der for Resten forskellige interessante Forhold;
her kan f. Eks. gøres opmærksom paa den mærkelige Udvikling, den primære Marvstraale har faaet og som ses mellem de
to oprindelig anlagte
Veddele, omtrent midt
imellem a til venstre
og b til højre, samt
det mellem den oprindelige Marvperiferi, e,
og Karstrengen til venstre udviklede abnorme
Væv, betegnet ved f.
Som man ser, er
det et voldsomt Indgreb, der her er gjort
i Udviklingen, men
Skuddet er kommet
over det, og jo tykkere F i 8' 3 ' T v æ r s n i t f r a s a m m e G r e n d e l s o m F i « - %
°
dette e f t e r h a a n d e n bil-

Ruptur i Marven med paafølgende ejendommelig
Celleudvikling. Forstørret 120 Gange.

ver, desto ringere vil
Beskadigelsen synes, eller desto mindre iøjnefaldende vil den
blive. Ogsaa Marven er blevet beskadiget, men naturligvis i
meget ringere Grad end i Skuddets dræbte Del. Foruden hvad
der ovenfor blev gjort opmærksom paa i Fig. 2 med Hensyn
til Grænseregionen mellem Marv og Ved, henvises til Fig. 3, der
viser, hvorledes der er opstaaet Spalter i Vævet, og hvorledes
der er dannet større og i en bestemt Retning orienterede Celler
ud imod disse Spalter.
At der som paavist opstaar Lakuner eller Spalter i Vævene,
gaar vel til paa den Maade, at der ved Udtrædning af Vand af
Cellerne danner sig større eller mindre Klumper af Is, der
sprænger Cellevævet og ved Tøningen efterlader et Rum, som
derpaa fyldes ved den abnorme Celledannelse. Man kan da i
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nogle Tilfælde se, at det delingsdygtige Væv vokser i een bestemt
Retning hen imod den modstaaende Rand af Spalten, i andre
Tilfælde at Udviklingen finder Sted fra to eller flere modstaa•ende Sider, til de nydannede Væv mødes.
Det næste, der var at gøre, var en Undersøgelse af, hvor
langt ned i Stammen Frostvirkningen kan følges, men dette er
naturligvis forskelligt efter Angrebets Styrke og den individuelle

Fig. 4. Tværsnit af Aarringen for 1901 i Stammens 4 Aar gamle Del.
Fra a til b Frostvæv. Taget 24 de Juni 1901. Forstørret 180 Gange.

Modtagelighed. Her henvises foreløbig til Fig. 4, hvor der er
afbildet dén nydannede Aarring i Skuddet fra 1898, taget 24 de
Juni 1901. Billedet, der er stærkt forstørret, fremstiller en Del
af Aarringen, i hvilken dé forholdsvis store Kar ses, men tværs
over Billedets Midte viser sig en Afbrydelse i den normale Udvikling, et stærkt fremtrædende Bælte af store uden Orden stillede parenkymatiske Celler, mellem a og b. I denne Figur fylder disse nu meget, fordi Aarringen ikke er færdig dannet,
mulig heller ikke tegnet helt ud til Kambiet, hvad jeg ikke rigtig erindrer. Men betragter vi en tilsvarende Aarring om Efter-
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aaret, naar den er afsluttet, faar vi et andet Indtryk. En saadan er afbildet Fig. 5 a i meget svagere Forstørrelse, og man
faar her et godt Overblik over Forholdene. Aarringen havde
lige begyndt sin Udvikling, da Virkningen af Frosten gjorde sig
gældende, hvilket ved denne svage Forstørrelse kun er antydet
ved, at Dannelsen af Kar med et holder op (ved x), indtil den
først lidt længere ude (ved y) igen tager fat og derpaa fortsættes
uafbrudt, til den afsluttes paa normal Maade om Høsten. Hvad
der nu er gaaet for sig, mens Aarringen er vokset fra x til y,
er det, som vi saa paa Fig. 4 for en anden Aarrings Vedkom-

Fig. 5. Tværsnit a. af en Aarring for 1901 efter at Aarets Tilvækst er sluttet.
Afbrydelse i Karrene, svagt forstørret, b. fra den karfri Del, stærkt forstørret
Taget i Efteraaret 1901.

mende, og som er vist Fig. 5 b netop for denne Aarring. Vi ser
her i den sidstnævnte Figur det samme storcellede, uregelmæssige parenkymatiske Væv, tilmed, hvad der i Regelen er Tilfældet,
Gellerne fyldte med Stivelse, hvilket altsaa viser, at vi har levende
protoplasma-førende Celler for os, noget som det ikke er uden
Interesse at lægge Mærke til og som bliver berørt længere
fremme.
Her kan Opmærksomheden henledes paa, at i de sidstnævnte Tilfælde er Frostvirkningen begyndt efter at der er dannet nogle ganske faa Kar i Aarringen, i Aarsskuddet derimod
(Fig. 2) efter at der allerede er dannet en ikke ubetydelig Vedmasse i de enkelte Karstrenge. Dette afgiver en ret god Illu-
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stration til det Forhold, at Løvspringet gaar i Gang, før Kambiet i Stammen træder i Virksomhed.
Det vil endvidere ses, at Frostens Virkning her er betydelig
svagere end i den overlevende Basis af det dræbte Aarsskud;
dette kan have sin Aarsag i forskellige Forhold, maaske først
og fremmest i det unge Skuds større Vandholdighed, men blandt
andet maa vel ogsaa det komme i Betragtning, at det kambiale
Væv her er dækket af et Korklag, mens Aarsskuddets Hudvæv
saa kort efter Løvspringet naturligvis er meget svagt udviklet.
Man kan spørge, om dette stormaskede Parenkym har udviklet sig som et Udfyldningsvæv i en Lakune eller Spalte, saaledes som vi saa paa Fig. 2, eller om der har været Kontinuitet
i Udviklingen. Iagttagelsen af den færdige Tilstand, hvilken vi
er henviste til, synes ofte at bekræfte det sidste, men Analogi
med de saakaldte Marvpletter, med hvis Bygning disse Tilfælde
har stor Lighed, kunde snarest tale for det første, og dette bekræftes ogsaa ofte ved Iagttagelserne. Saaledes ses der midt i
Fig. 5 b en mindre Lakune, som tyder paa, at her findes et
Hul, som er ved at blive udfyldt. Rimeligvis er der hist og
her Sprængninger i Kambiet, som saa ogsaa influerer paa Vævudviklingen i de mellemliggende Partier.
Vi kan imidlertid komme endnu et Skridt nærmere mod
den normale Vedbygning og dog paavise en, om end indirekte,
Virkning af Frosten paa Vævene.
Jeg henviser til Fig. 6, hvor a forestiller et helt Tværsnit
gennem en toaarig Stammedel, i hvilken der indefra udefter
ses Marven, 1ste Aarring (fra 1900), 2 den Aarring (fra 1901)
og Barken; i denne er Kredsen af Bastbundter indtegnet. Aarringen fra 1901 er meget tynd — Skuddet er taget om Efteraaret efter Vækstperiodens Ophør —, og i dens Indre har jeg
ved Skattering antydet, hvad der var anomalt udviklet. Dette
Bælte strækker sig rundt over den største Del af Aarringen, men
smalner efterhaanden af og taber sig til sidst fuldstændigt, saa
der bliver en kort Strækning, hvor dette Frostvæv ikke findes.
Paa samme Billede, Fig. 6 ft og c, har jeg afbildet, stærkere forstørret, Brudstykker af den samme Aarring fra to modstaaende
Sider, orienterede saaledes, at de som i Virkeligheden vender
deres Vaarved imod hinanden. I Fig. 6 b har jeg foruden Karrene, der lider en meget stor Afbrydelse, noget skematisk indtegnet det ovenfor omtalte stormaskede uregelmæssige Paren-
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kym, Frostvævet, der paa Fig. 6 a er antydet ved Skattering.
Men paa Aarringsstykket lige overfor, gengivet i Fig. 6 c,
ses ogsaa en, om end mindre, Afbrydelse i Karrene paral-

Fig. 6.

Forklaring i Teksten,

a 10, b og c 48, d 300 Gange forstørret.

lelt med Aarringsgrænsen; en Afbrydelse i radial Retning i
samme Figur antyder en Marvstraale. Her findes ikke Frostvæv af den ovenfor nævnte Beskaffenhed, men derimod et Væv
af en noget anden Art. Fig. 6 d giver Oplysning herom. Billedet omfatter Aarringen i hele dens Bredde, og det er let at se,
hvor vi har Vaarvedsiden og hvor Høstvedsiden. Hvor Kar-
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dannelsen er afbrudt, findes et ret regelmæssigt Væv, dannet af
temmelig tyndvæggede, radialt rækkestillede, noget flade Celler,
kort sagt af Celler, der i deres Udvikling er komne mindre
langt bort fra den kambiale Type, som jo ethvert Vedelement
fra først af har haft. Dette ses navnlig anskueligt til venstre i
Billedet. En Ting maa der endvidere lægges Mærke til her,
nemlig at der ikke er Tale om nogen Ruptur i Vævet; Udviklingen er fuldstændig fortløbende.
Et ringformet (eller bueformet) Parti af Aarringen med
denne ejendommelige Bygning og med mer eller mindre fuldstændig Afbrydelse i Kardannelsen har jeg tidligere kaldt en
Svækkelsesring 1 ), og jeg mener, at den bl. a. skyldes to Aarsager: Udeblivelsen af Kar staar i Forbindelse med, at Løvklædningen til en Tid forsvinder og dermed Transpirationen hemmes, og Dannelsen af de mindre differentierede, mere kambiumagtige, Vedelementer kan nærmest opfattes som Udtryk for
Organismens almindelige Svækkelse, hvortil jo blandt andet
ogsaa den standsede eller hemmede Assimilationsvirksomhed
maa bidrage. Dette Forhold har nogen særlig Interesse derved,
at man maaske derudfra kan komme til en Forstaaelse af det
for Aarringens Afslutning karakteristiske i Vævdannelsen.
Der er i det foregaaende gjort Rede for 4 Typer af VævAnomalier, foraarsagede af Frosten, nemlig 1) det fuldstændig
dræbte Væv i Aarsskuddet (Fig. 1 b), 2) det meget stærkt omformede Væv i Aarsskuddets nederste overlevende Del efter forudgaaende Sprængning af Cellevæv (Fig. 2), 3) den i Aarringen
af 1901 i de. 2-fleraarige Skud optrædende Udvikling af storcellet, uordnet, stivelseførende Parenkym med Afbrydelse af
Kardannelse og sandsynligvis delvis fremkommen i en ved Vævsprængning dannet Lakune (Fig. 4 og Fig. 5 b, se ogsaa Fig. 12),
endelig 4) Dannelsen af en Svækkelsesring eller Brudstykke af
en saadan uden nogen Afbrydelse i Vævudviklingen (Fig. 6 c og d).
Til de to sidstnævnte Typer kan vi finde tilsvarende, fremkaldte
ved andre Aarsager, til Nr. 3 som tidligere nævnt f. Eks. ved
Marvpletterne, der skyldes Insekter, til Nr. 4 ved Beskæring,
Klipning og deslige.
Hvorledes forholder det sig med Stivelse-Aflejringen i de af
*) Oversigt over det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger
1896, S. 417.
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Frosten beskadigede Træer? Jeg har herover iagttaget følgende:
I et Træ, taget i Juni Maaned i Frostaaret, var Skuddet fra
1900 ganske blottet for Stivelse i Modsætning til de ikke frosne
Skud, der var propfulde af Stivelse, og denne Anomali fortsattes ned i Skuddene fra 1899, 1898 og 1897. Ligeledes var i et
frosset Træ Stivelsen
yderst sparsom i Efteraaret 1901, samtidig med at den var
til Stede i rigelig
Mængde i et Træ, der
ikke var angrebet.
I de af Frosten
hjemsøgte Bevoksninger iagttoges et Fænomen, som maa omtales med et Par Ord.
Mange Steder fandtes
unge, tynde, døde
Skud, der stod til
Vejrs i deres oprindelige naturlige Stilling,
men var fuldstændig
tørre, lette at brække
over og kun med Fodstykker af Knopper,
paa hvilke Knopskællenes Ar tydelig kunde
ses.
Spørgsmaalet, Fig. 7. En 4 Aar gammel Gren med 2 i Foraaret
1900 indtørrede Sidegrene. Taget i Foraaret 1902.
om disse havde noTegnet efter Fotografi. Formindsket.
get med Frosten af
18 de Maj 1901 at gøre, laa nær, og jeg tænkte mig, at dette
Spørgsmaal sikrest kunde afgøres ved Undersøgelse af Aarringene.
Fig. 7 forestiller en Gren 1 ) med to saadanne Skud afbildet;
disse, der er de længste af Grenens Skud, er let kendelige. Vi
vil holde os til Skuddet til højre, det længste. Den hele Gren
er, som baade Skuddannelsen og — med større Sikkerhed —
*) Flere af disse Grene findes i Landbohøjskolens Botaniske Samling.
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Aarringsantallet viser, 4 Aar gammel. Fig. 8 a viser os et Tværsnit fra Grenens Basis med 4 Aarringe, ved hvilke jeg har anført det Aar, i hvilket hver især er dannet. Det havarerede
Skud (Fig. 7) er nu ikke dødt i hele sin Længde, men kun ned
til f, hvor der udspringer en lille sund Gren, der ender ved d,
og noget længere nede en større Gren, der ender med en kraftig
Knop ved h; fra f kan Skuddet følges ned til g, hvor det har sit

Udspring. Det er af Vigtighed at lægge Mærke til, at vi har med
et enkelt, sammenhængende Skud at gøre fra g til Spidsen i,
idet der paa hele denne Strækning intet Knopspor findes. Da
der i a findes 4 Aarringe, skulde der i Skuddet fra g opefter
være 3, men det slaar kun delvis til. Et Snit gennem Skuddets
friske Del ved b viser 3 Aarringe, afbildet Fig. 8 b, men lægger
jeg et Snit gennem den døde Del af Grenen ved c, findes der
kun 2 Aarringe. Forholdet er undersøgt paa Materiale, taget i
Foraaret 1902 inden ny Udvikling var begyndt. Jeg betegner

[13]

61

de 3 Billeder i Fig. 8 ined a, b og c, svarende til de med samme
Bogstav betegnede Regioner paa Habitusbilledet, a har dannet
sin første Aarring 1898, b og c 1899, hvilke ligesom Aarringen
i 1899 for a er veludviklede. I Aaret 1900 har de alle tre dannet en meget svag Aarring, der i c næsten er reduceret til en
enkelt Kreds af Kar. For 1901
findes der kun Aarring i b og a.
Forklaringen gaar nu af
sig selv. Skuddet fra g til
Spidsen er i sin største Længde
sygnet hen og endelig gaaet ud
i Foraaret 1900, efter lige at
have faaet begyndt paa Dannelsen af den nye Aarring;
men Skuddets nedre Del, fra
g til f, har holdt sig; dog er
dens i 1900 dannede Aarring
smal som naturlig Følge af,
at saa meget af Skuddet er
gaaet til Grunde, og den samme Skavank genfinder vi i den
tilsvarende Aarring fra det 1
Aar ældre Skud (a). Hermed
er nu altsaa den større øvre
Del af Skuddet g—i gaaet ud
af Spillet, men dets nedre Del
har tillige med a i 1901 dan- Fig. 9. En Gren med et af Frosten
net ny Aarring, der dog endnu 18 de Maj 1901 dræbt, helt ombøjet
Skud. Tegning efter Fotografi. Forsom Reaktion paa Ødelæggelmindsket.
sen af saa lang en Skuddel er
noget smal, dog bredere i a end i b, vel paa Grund af den
større Afstand fra det døde Skud.
Jeg anser det hermed for bevist, at de omhandlede Skud
er døde i Foraaret 1900, altsaa Aaret før Frostskaden indtraf,
og jeg antager, at Dødsaarsagen er Indtørring, muligvis foraarsaget af vedholdende og tør Blæst 1 ). De saaledes medtagne
Skud optræder med et helt andet Fysiognomi end de af 18 de
*) Ifølge ROSTRUPS Plantepatologi (S. 46) h a r i øvrigt forskellige sjællandske Skove været hjemsøgte af Frost i Maj 1900.
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Maj-Frosten dræbte. Jeg
har til Sammenligning
afbildet en saadan Gren
i Fig. 9; paa denne ser
man det ihjelfrosne Skud
krummet saaledes, at det
vender Spidsen nedefter.
Bag ved den Opfattelse af disse døde Skud,
der her er gjort gældende, staar naturligvis
flere Iagttagelser, der
alle har ført til det
samme Resultat. Paa
Billedet Fig. 10 er saaledes afbildet en Gren,
paa hvilken et enkelt
dødt Skud staar lige ret
op. Dette er ikke egentlig analyseret, men Aarringsdannelsen i Grenens Basis, Fig. 10 b,
viser Forholdet ganske
svarende til det ovenfor
beskrevne, idet der findes en ganske tynd Aarring for 1900.

Fig. 10. a. En 4 Aar gammel Gren med et enkelt i Foraaret 1900 indtørret Skud; formindsket, b. Tværsnit gennem denne Grens Basis;
omtrent 15 Gange forstørret.

Paa en Ekskursion
d. 14 de Marts 1903 blev
indsamlet nyt Materiale,
hvis Undersøgelse ikke
føjede noget væsentlig
nyt til det tidligere iagttagne, for saa vidt angaar Væv-Destruktionen.
Den Fig. 11 afbildede
Gren, 77 Ctm. lang, giver
et godt Billede af, hvorledes Udviklingen har
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været 1902; dette Aars Skud er ret vel udviklede og Knopperne
kraftige. Hermed staar det vel ogsaa i Forbindelse, at Stivelseaflejringen allerede nu var kommen i den normale Gænge. Frostbeskadigelsen kunde spores ned i den da 5 aarige Del, var
altsaa i Frostaaret naaet ned i Stammens 4 Aar gamle Del.
Dette Frostvæv har jeg afbildet i Fig. 12, fordi det giver et meget typisk Billede af et saadant Væv. Beskadigelsen har fundet
Sted umiddelbart efter Anlæggelsen af Aarringens første Kar, af
hvilke noget ses paa Billedet, og i dettes øverste Del iagttages
atter nogenlunde normalt Ved. Man kan godt faa Indtryk af,
at det er ligesom
Marvstraalerne
har
bredt sig meget stærkt
til Siderne. I meget
af dette
Frostvæv
iagttages
Stivelse;
endvidere lægger man
Mærke til, at Væggene er stærkt porøse;
hvor Væggen ses fra
Fladen, er Porerne de
ganske snævre Ringe,
mens Stivelsekornene
er meget større. Undertiden dannes der
»spanske Vægge« i
disse store ParenkymFig n
E n F r o s t g r e n ) t a g e t } M a r t s 1903
celler; en enkelt er at
Formindsket,
se i Billedet til højre.
I Bevoksningen saas undertiden Toppe, der paa Afstand
kunde minde om de frostbeskadigede Træer, men intet havde
hermed at gøre; disse Toppe frembød i deres Vedbygning heller
ikke noget som helst afvigende, men ogsaa flere Trætoppe, delviste Frostfænomenet typisk i det ydre, havde næsten intet fra
det normale afvigende i det indre; kun i det overlevende Fodstykke af det bortfrosne Skud fandtes hos saadanne den tidligere beskrevne Afbrydelse i Veddets Udvikling.
Der var altsaa et ret stort Spillerum for Variationerne i
Frostvirkningerne. Et Eksempel paa en svag Nedfrysning er
følgende: De 4 højest-rækkende Skud paa et Træ, af hvilke det

[16]

64

ene er det relative Endeskud, er frosne i Spidsen, men ikke
mere end at den ikke bortfrosne Del af disse Skud er henholdsvis 16, 15, 9 og 7 Ctm. lang. De fleste Knopper paa disse Grendele har heller ikke dannet Sommerskud, kun et Par af de
øverste Knopper har dannet Dværggrene. Det 3 Aar gamle
Stykke Stængelspids viste ved sin Basis 3 veludviklede Aar-

Vauirveddets

J&tr.

Fig. 12. Tværsnit af et Parti med Frostvæv i Aarringen for 1901. taget fra
den nederste Del af den i Kg. 11 afbildede Gren. Stærkt forstørret.

ringe uden Frostskade eller andre fra det normale afvigende
Forhold.
Skaden, der er tilføjet de i det foregaaende omtalte Træer
ved Frosten af 18 de Maj 1901, er, for saa vidt det drejer sig
om Destruktionen af Vævene, næppe af større blivende Betydning. Saa voldsomme Indgrebene i Vævene kan synes at være,
er det dog kun smaa Dimensioner her er Tale om. I en meget
typisk frosset Trætop maalte jeg Frostvævet i Stammedelen fra
1898, altsaa i den 4 Aar gamle Del, og dets Tykkelse var k u n
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0.06 Mm. imidlertid findes der dog altsaa her et ring- eller
bueformet svagere Parti i Stammen; men netop fordi dette ligger i den tynde Del af Stammen, altsaa temmelig nær ved Marven, bliver Faren, f. Eks. med Hensyn til Ringskøre, vel af
mindre praktisk Betydning.
Sluttelig nogle hovedsagelig sammenfattende Bemærkninger.
Paa de af Frosten 18 de Maj 1901 angrebne Bøge kunde de
unge Skud være dræbte i hele deres Længde, eller et større eller
mindre Stykke af dem kunde være reddet, fra nogle faa Millimeters indtil Skuddets største Længde.
I den dræbte Del af Skuddene var ikke andet end Ved- og
Bastdelene kendelige. Det øvrige var indskrumpet til Ukendelighed, for saa vidt det ikke var helt sprængt i Stykker. I den
overlevende basale Del af Aarsskuddet var den normale Veddannelse standset og først igen fortsat efter Dannelsen af et
kallusagtigt Væv. I Marven fandtes ogsaa Vævsprængninger med
paafølgende abnorm Vævdannelse.
Længere nede i Stammen kunde denne Afbrydelse i Veddets normale Udvikling ogsaa spores, men mindre fremtrædende; fra den i Frostaaret 6 Aar gamle Del og nedefter er
den ikke iagttaget.
Den svageste iagttagne Abnormitet i Vævudviklingen, Svækkelsesvævet, er ikke direkte foraarsaget af Frosten, men er en
Fjernvirkning eller en Reaktion paa den midlertidige Ødelæggelse af Løvet.
Hvor heller ikke dette Væv fandtes, kunde i mange Tilfælde
Dannelsen af en abnormt smal Aarring betegnes som den svageste Reaktion paa Fænomenet.
I det første Aar efter Frosten (under og umiddelbart efter
den Vækstperiode, i hvilken Frosten fandt Sted) var Stivelseaflejringen meget sparsom i Sammenligning med det normale.
Efter Udgangen af den 2 den Vækstperiode havde dette Forhold udjævnet sig.
Dette skyldes vel, at der gennemgaaende var dannet ret
kraftige Skud i 1902.
Den i 1902 dannede Aarring var i alle undersøgte Tilfælde
normal og veludviklet.
Den paa det normale Veds Bekostning stærkt fremtrædende
Udvikling af parenkymatiske, levende Celler maa være uheldig
Det forstlige Forsøgsvæsen, I.
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for Træet, idet disse maa gøre de paagældende Dele af Stammen eller Grenene mere følsomme over for snart paafølgende
nye Frostangreb. Endvidere bliver der et Ringbælte af noget
svagere Bygning, der mulig kan danne Udgangspunktet for Afbrydelse i Veddets Sammenhæng og derved f. Eks. føre til Ringskøre s ) ; men i dette specielle Tilfælde faar det næppe praktisk
Betydning, da det angrebne Sted ligger saa nær ved Marven.
Paa mangfoldige Træer i den angrebne Bevoksning fandtes
døde opret- eller udstaaende Skud med et andet Fysiognomi
end de ellers her behandlede. En Undersøgelse af deres Aarringsforhold gav det Resultat, at de ikke havde noget med Nattefrosten af 18 de Maj 1901 at gøre, men at de var gaaede til
Grunde i Foraaret 1900, rimeligvis ved Indtørring.
Der staar nu tilbage at gøre Rede for de i det foregaaende
meddelte Iagttagelsers Stilling til andres tidligere Iagttagelser i
samme Retning.
Jeg var egentlig gaaet ud fra, at der i Litteraturen vilde
findes ikke saa lidt herom; men dette viste sig ikke at være
Tilfældet. Saa talrige de Bøger og Afhandlinger er, der beskæftiger sig med Træerne i deres Forhold til Frosten, saa lidt var
der iagttaget af de særlige Vævudviklinger, der foregaar i Plantens Indre som Følge af Foraarsfrostens Indvirkning paa Træerne. Den af Frosten foraarsagede Forstyrrelse, der fremtræder
som en ringformet Afbrydelse i det normale Væv, er paa unge
Bøge iagttaget af NÖRDLINGER og omtalt som en »röthliche Gewebslinie«, uden at han gaar nærmere ind paa dens Bygning 2 ).
Han har dog lagt Mærke til, at denne rødlige Linie i den noget
tykkere (daumendicke) Del af Stammen staar endnu nærmere
ved den forudgaaende Aarringsgrænse end højere oppe i den
noget tyndere (kleinfingerdicke) Del, og ser heri en Bekræftelse
paa den af T H . HARTIG opstillede Sætning 3 ), at Veddets Dannelse, i det mindste hos Bøgen, begynder i Kronen. Det i anatomisk Henseende vigtigste Bidrag til Belysning af Foraarsfrostens Virkning paa Vævene skyldes ROBERT HARTIG, der 1895
meddelte en Undersøgelse med Titel: Doppelringe als Folge von
*) Sammenlign SOBAUEBS længere fremme nævnte Bog S. 384.
) NÖRDLINGER, Die fetten und mageren Jahre der Bäume (PFEIL, Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft, 47 de Bd., 2 det Hft, 18S5, S. 73).
3
) Lehrbuch für Förster 1861, I, S. 333 (eiteret efter NÖBDLINGER).
2
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Spätfrost 1 ). Men denne Afhandling beskæftiger sig udelukkende
med Naaletræer, specielt med Fyr, og skønt hans Iagttagelser
vistnok er fuldstændig paalidelige, hvilket baade Forfatterens
Navn borger for og hvad jeg slutter efter egne Undersøgelser
over Ædelgran og Douglasgran, er Forholdene naturligvis ikke
lidt forskellige fra dem hos et Løvtræ. Der er dog væsentlige
Overensstemmelser, og HARTIGS kortfattede Fremstilling bør derfor sammenholdes med det af mig meddelte. Vor Behandlingsmaade er i øvrigt noget forskellig, og det praktiske Moment, han
fremdrager, at Frostvirkningen kan give Anledning til Fejltagelser ved Aftællingen af Aarringene, kommer ganske vist slet ikke
i Betragtning i det foreliggende Tilfælde. Ogsaa Naaletræernes
af Frosten angrebne Skud hang slappe med Spidsen nedefter,
hvilket HARTIG navnlig tilskriver Destruktionen af Marven, hvorved Vævspændingen i Grenene ophævedes. Frostangrebet havde
fundet Sted Natten mellem 19 de og 20 de Maj (1895), altsaa
efter at den nye Aarringsdannelse var begyndt; denne var derefter ophørt, men atter gaaet i Gang, og derved fremkom den
Linie, der skal kunne være vildledende ved Aldersbestemmelsen.
Denne Dannelse af en Frostring var HARTIG i Stand til at forfølge ovenfra ned i den 6 aarige Stammedel, altsaa nogenlunde
som ovenfor omtalt for Bøgens Vedkommende. Hos Rødgran
med sin i Sammenligning med Fyrren tyndere Bark naaede
Frostvirkningen ned i den 10- til 12 aarige Stammedel. Hos
Lærk var der ogsaa dannet Frostringe, men kun i Træets første
Ungdom; senere syntes de ikke at opstaa, maaske paa Grund
af den tidligt optrædende Dannelse af Skorpebark. Paa omtrent
20 aarige Rødgraner paa 2 Meters Højde kunde HARTIG fastslaa,
at Dannelsen af Froslringe var saa hyppig, at han paa et omtrent 15aarigt Afsnit talte 10 Frostringe, saaledes at der altsaa
her ved en flygtig Betragtning kunde tælles 25 Aarringe. HARTIG har flere gode Afbildninger, blandt andet to der paa en
anskuelig Maade viser henholdsvis en svag Forstyrrelse i Aarringsdannelsen hos Gran (Fig. 5) og en meget stærk Virkning
hos Fyr (Fig. 4).
Af andre Forfattere kan nævnes MICZYNSKI, der meddeler
Iagttagelser over Pæretræers Frysning, hvoraf fremgaar, at de
forskellige Væv er ulige resistente mod Frost. Afhandlingen,
*) Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift Bd. i, 1895.
5*
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der rimeligvis er skrevet paa Russisk, kender jeg dog kun efter
et ganske kort Referat i JUSTS Botanischer Jahresbericht 1891.
Derimod foreligger der en Mængde Meddelelser om Frostvirkningen i sine større Træk, f. Eks. fra GÖPPERT, men disse
fører i Regelen ikke ind paa de histologiske Forhold. End ikke
i en nylig udkommen Haandbog, den første i sit Slags, nemlig
E. KÜSTER, Pathologische Pflanzenanatomie, Jena 1903, findes
der noget nævneværdigt paa dette specielle Omraade. Snarere
vil man maaske i SORAUERS, i mange Henseender fortræffelige,
Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 2 te Aufl., 1886, kunne
linde Iagttagelser, der gaar i denne Retning. Det er naturligvis
overflødigt her at henvise til ROSTRUPS Haandbog i Plantepatologi, hvor Planternes Forhold til Frosten behandles indgaaende.
De i det foregaaende meddelte Iagttagelser er jo for saa
vidt af en meget speciel Natur, som de kun beskæftiger sig
med et bestemt Frostangreb og dettes Virkning paa en enkelt
Planteart, men saadanne, om man vil, monografiske Undersøgelser kan, naar der kommer flere af dem, have deres Betydning som Grundlag for mere almene Fremstillinger. Endvidere
maa erindres, at her kun foreligger den ene Side af Spørgsmaalets Behandling; den anden, og vel praktisk set vigtigste,
Række Iagttagelser, vil jo om nogle Aar, behandlede fra den
kyndigste Side, blive forelagt det forstlige Publikum.

