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VRANGE BØGE 
I DET NORDØSTLIGE SJÆLLAND. 

Af 

A. OPPERMANN. 

Indledn ing. 

INI aar Forstmanden under sit daglige Arbejde med Kultur 
og Hugst søger at frembringe de Træformer, der tilfredsstiller 
hans Ønsker, maa han idelig spørge sig selv: Hvor meget for-
maar jeg gennem Behandlingen at paavirke Træerne; hvad 
skyldes Paavirkning af andre levende Væsener, saasom Nabo
træer og skadelige Dyr eller Planter; i hvilken Grad præges 
Træets Form af Voksestedet, særlig Jordbund og Klima; og 
hvor meget skyldes indre Aarsager, enten individuelle Anlæg 
eller Arv. Disse Spørgsmaal har ikke blot Betydning for Skov
brugets Teori; den praktiske Forstmand foretager mangfoldige 
Handlinger paa Grundlag af de Svar, han mere eller mindre 
bevidst har givet sig, og Livet kræver ofte en Afgørelse, selv 
om den kritiske Arbejder maa sige sig selv, at han famler paa 
disse Omraader, ude af Stand til at kunne begrunde sine 
Handlinger med fuld Sikkerhed. 

Naar vi søger at naa til større Klarhed, er der her som 
anden Steds i Skovbruget flere Veje at gaa. Vi kan udføre 
Forsøg, anstille Undersøgelser, gøre Iagttagelser og indsamle 
Erfaringer. Hver af disse Fremgangsmaader har sine Fortrin 
og Mangler; anvendte Side om Side vil de ofte supplere hver
andre og i Forening kunne føre til gode Resultater. Det vil 
vistnok vare længe, inden man kan opstille almengyldige Love 
paa disse Omraader, gældende for den Samling af botanisk set 
højst forskellige Arter og Former, som vi i daglig Tale kalder 
Skovtræer; spredte Iagttagelser og Erfaringer rundt om i Skov-
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bruget saavel som systematiske Forsøg tyder netop paa, at 
Arterne forholder sig væsentlig forskelligt med Hensyn til Va
riabilitet og Nedarvningsevne, der er to Sider af samme Sag, 
og Forskellighederne menes ogsaa at kunne forklares viden
skabeligt. Foreløbig trænger man til et indgaaende Detail
studium, saaledes at man for en enkelt Art og en udpræget 
Form søger at udfinde Aarsagerne til, at denne Form optræder 
paa et bestemt Voksested, med givne Forhold i Henseende til 
Jordbund, Klima og Skovhistorie. 

Den efterfølgende Fremstilling søger at belyse en saadan 
Form af vort vigtigste Skovtræ Bøgen. 

I forskellige Egne af Nordsjælland forekommer der H æ n g e 
b ø g e paa en saadan Maade, at de utvivlsomt er vildtvoksende. 
I mange Tilfælde er Formen saa udpræget, at den ikke kan 
skyldes Mishandling, det være sig nu Vildtbid, Angreb af de 
hidtil kendte Insekter eller Svampe, Beskæring, Slag af fal
dende Nabotræer eller Overskygge og Naboernes Tryk. Fore
løbig vil vi lade det henstaa uafgjort, om Terrain og Jordbund, 
Arv eller individuelle Anlæg er Aarsag til disse mærkelige For
mer; vi vil begynde med at opsøge saa mange Hængebøge 
som muligt; men for ikke at søge forgæves vil vi forinden 
overveje, hvor vi kan søge med størst Haab om Udbytte. 

Findesteder. For at kunne staa sig i Kampen for Til
værelsen maa en Hængebøg have nogenlunde rigelig Plads, 
den maa til en vis Grad være fri for andre Træers Skygge. 
Vi kan derfor vente at finde den under Bevoksning af Lys
træer, i hvis Nærhed der forekommer oldenbærende Bøgeskov; 
Moser, bevoksede med Ask, Birk og Æl, saavel som midaldrende 
Egeskov og Fyrreskov bør gennemsøges; blandede Bevoks
ninger, der for en Del dannes af Lystræer, er snarere end den 
rene regelmæssige Bøgeskov et Tilflugtssted for Hængebøge. 
Fremdeles vil vi følge Randene af større og mindre Lysnin
ger: græsbevoksede Sletter; Vandløb, Søer og Damme; Grus
grave og Sandgrave; Enge og Tørvemoser; selve Udkanten 
langs Skovgærdet. Paa stejle Højder, især mod Syd og Vest, 
vil de normale Træer lide mere af Sol og Vind end Hænge
bøgene, og disse sidste kan altsaa her hævde deres Plads. 

Hvor Skoven har været under omhyggelig forstmæssig 
Drift, kan vi ikke vente at finde saa mange Hængebøge som 
der, hvor Foryngelsen er fremkommen tilfældigt og pletvis, 
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medens Hugsten kun tager Sigte paa at skaffe det Træ, der er 
Brug for, uden Hensyn til hvorledes den fremtidige Bevoks
ning udvikler sig. Smaa Skovholme paa Markerne kan derfor 
ventes at være gode Findesteder, saa meget mere som de ofte 
er blandede med Lystræer og Krat. 

Den, der forstaar at søge paa rette Maade, vil ikke for
gæves lede efter Naturskov i Danmark. Urskov har vi ganske 
vist ikke; overalt kan man spore Virkningen af Mennesket 
eller dets Ledsagere, Husdyrene, men i alle Landets gamle 
Skovegne kan man finde større eller mindre træbevoksede 
Arealer, der ikke har været under forstkyndig Behandling og 
saaledes i mange Henseender har bevaret Præget af at være 
Naturskov; ofte vil et lille Krat paa en Bakke eller paa en 
Skrænt ud mod Havet kunne give os værdifulde Oplysninger, 
selv om det er saa ubetydeligt, at man end ikke finder det af
lagt paa Generalstabens Maalebordsblade, men maa opsøge 
det ude i Terrainet. Selv hvor Forstmanden virker, vil det 
ikke gaa saa ganske let med at tilintetgøre den oprindelige 
Skovnatur; mere maaske end noget andet Sted viser det sig 
her, at »naturam furca pellas ex, hun kommer dog igen den 
Heks,« og i mange Tilfælde gælder endnu den Dag i Dag de 
gamle Ord fra Forordningen af 18. April 1781, at ved Skovs 
Opelskning »skal der fornemmelig slræbes at følge og under
støtte Naturen i dens Virkninger«; i højere Grad end noget andet 
Jordbrug optræder Skovbruget skaansomt over for den na
turlige Plantevækst1). 

Med stor Styrke er den modsatte Opfattelse gjort gældende 
af H. CONWENTZ, der har udtalt, at Danmark er ganske blottet 
for naturlig Skov, i hvis Sted der kun findes kunstig forst
mæssigt behandlet Skov, som intet mere har tilfælles med hin 2 ) . 

x) Om Skovbrugets Forhold paa dette Omraade se A. OPPERMANN : Sko
vene og Skovbruget i Forhold til Samfundet, 1897, Kap. 2; Skoven, Skov
bruget og det Skønne (Tilskueren 1897). 

2) . . . »sind schon manche Länder wie Holland, Dänemark, Sachsen 
etc. des natürlichen Waldes gänzlich beraubt , und in vielen anderen ist der
selbe nur noch in geringem Umfang vorhanden. An Stelle des ursprüng
lichen Waldes, welcher bezeichnende Pflanzengemeinschaften bildet, erhebt 
sich die künstliche Forst, welche mit jenem nichts mehr gemein hat. Denn 
in der Forst werden nur sehr wenige, teilweise auch fremländische Holzarten 
erzogen, welche den höchsten Gewinn bringen. Man darf nicht etwa an
nehmen, dasz sich die Sträucher, Kräuter und Tiere des ehemaligen Waldes 
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Hvis denne Vildfarelse deles af vore Botanikere, er den over
ordentlig skadelig, idet den hemmer Lysten til Friluftsstudier 
vedrørende vore Skovtræers naturlige Forhold. Mig bekendt 
har H. CONWENTZ ikke noget indgaaende paa Selvsyn grundet 
Kendskab til vore Skove, og man tør sikkert antage, at den 
flittige Samler her maa have misforstaaet Meddelelser, som 
han har modtaget fra Danmark. 

Hvad der er sagt om Findesteder gælder uden Hensyn til, 
om Hængeformen er arvelig eller ikke, men dersom Aarsagen 
maa søges hos Modertræet, maa vi tillige med særlig Iver lede 
i Nærheden af gamle oldenbærende Hængebøge, og det vil her 
være af Betydning at gennemgaa de unge Tykninger, hvor 
Kampen mellem Individerne vel er i fuld Gang, men hvor 
Øksen endnu ikke har fjernet de vanskabte; ved den første 
Udrensning forsvinder en Mængde interessante Former, der 
ofte end ikke kommer Forstmanden for Øje. 

Hvis Hængebøgens Forekomst skulde være knyttet til et 
bestemt Voksested, f. Eks. visse kemiske Stoffer i Jordbunden, 
saaledes at de var absolut Betingelse for at Arten omdannedes, 
da maatte vi selvfølgelig først og fremmest holde os til slige 
Steder, forudsat at vi kendte Stofferne og kunde paavise dem. 
Men saa længe vi er i Uvished paa dette Omraade, maa vi 
søge derhen, hvor vi overhovedet kan haabe at finde Hænge
bøge, selv om vi ligesom Jægeren og den floristiske Samler er 
udsatte for at gaa forgæves. Vi maa foretage Udflugter i for
skellige Egne af den Landsdel, til hvilken vor Undersøgelse er 
begrænset. Hvad vi ser og hører, fæstner vi i Hukommelsen 
ved Hjælp af Dagbogsoptegnelser, der ledsages af Billeder. 
Disse sidste skyldes paa et Par Undtagelser nær alle Hr. Forst
assistent A. HOLTEN, som utrættelig og med stor Interesse har 
fulgt mine Studier. Sædvanlig har vi arbejdet saaledes sam-

auch in der Forst wieder einfinden werden; wenigstens ist es nach den bis
herigen Untersuchungen nur in einem sehr beschränkten Masze der Fall.« 
(H. CONWENTZ: Die Erhaltung ursprünglicher Waldbestände; Vorschläge zur 
freiwilligen, administrativen und legislativen Mitwirkung. VIII. Internatio
naler landwirtschaftlicher Kongresz Wien, 21.—25. Maj 1907, Bd. IV, Sektion 
VIII, Referat 9. Forhandlingerne findes i Bd. I. Organisation. — Bericht über 
die Kongreszberatungen. Exkursionsbericht, S. 475—477). Ved H. CONWENTZ'S 
Foredrag i Danmark 18. April 1905 (Botanisk Tidsskrift Bd. 27, S. XXIV) 
var der ikke Lejlighed til at imødegaa Foredragsholderens Udtalelser om 
Skovbruget og Forstmændene. 
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men, at jeg først har gennemsøgt den paagældende Egn, og 
Hr. HOLTEN senere, enten alene eller i Følge med mig, har 
fotograferet de fundne Træer, af hvilke Fotografier kun en Del 
er gengivne. Samtidig er da de tidligere Iagttagelser saa vidt 
muligt reviderede og supplerede. Den Maalestang, der er an
bragt ved nogle af Træerne, er inddelt i Decimeter. 

De fleste Billeder er tagne i Vinteren 1907—08, som har 
været overordentlig gunstig for slige Studier, idet der jævnlig 
er faldet et tyndt Lag Sne. Mod den lyse Bund staar den 
bladløse Ungskov usædvanlig skarpt, og idet Sneen lægger sig 
paa vandrette eller skraatstillede Stammer og Grene, frem
hæver den stærkt de Uregelmæssigheder i Træets Bygning, 
som har skullet studeres. 

Kortenes Tal er i Teksten gengivne med Kursiv, medens 
Figurernes Numre er trykte med almindelig Korpus. Kursiv
tallene er fortløbende paa det enkelte Kort, saaledes at 

Numrene 1—23 a, 24—30, 31—54, 55—99 
findes paa Kort Fig. 1 31 45 76 
Side 34 69 89 124 

Efterhaanden som Arbejdet, der er begyndt for flere Aar 
siden, skred frem, har det vist sig ønskeligt at udvide Ram
merne, saaledes at de ikke blot omfatter de typiske Hænge
bøge, men ogsaa en Række andre abnorme Former, og som 
fælles Navn er valgt Udtrykket Vrange Bøge, der har gam
mel Rod i Folkesproget1). 

Vandringer i Nordsjælland. 
Frederiksværk-Egnen. Allerede for mange Aar siden har 

nuværende Skovrider JOHS. HELMS, den kyndige Iagttager af 
Egnens Natur, henledet min Opmærksomhed paa to smukke 
unge Hængebøge, af hvilke den ene fandtes i Brødemose Skov 
Afd. 82, øst for den Vej der fra Skovløberstedet fører ind i 
Skoven, medens den anden stod i Vinderød Skov2) Afd. 83 e 

1) Se nedenfor. — Dansk Ordbog, udg. under Videnskabernes Selskabs 
Bestyrelse (Tome VIII, 1905), forklarer Betydningen af Ordet Vrang saaledes: 
»1) Skiæv, kroget, k rum, bugtet. (Forældet).« »2) Som ikke er ret, omvendt, 
forkeert; urigtig, falsk, slet.« »S) Uvillig, tvær. (Sieldent.)«. O. KALKAR: Ord
bog i d. ældre danske Sprog, IV, 1907, har desuden Betydningen »forvreden, 
fuld af vrid«. 

2) De Afdelingsnumre og -litra, der anføres i det følgende, svarer til, 
hvad der har været gældende for vedkommende Skovdistrikt i Sommeren 1907. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 1. Septbr. 1908. 3 



Roskilde 

Fjord 

Fig. 1. Kort over Frederiksværk-Egnen. Maalestok 1 : 60 000. Tallene paa 
Kortet svarer til Tekstens Kursivtal. 
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paa en vestlig Hælde under en aaben Naaletræbevoksning. 
Denne sidste Hængebøg var, da HELMS sidst har set den, »c. 
4 Fod høj og lignede i Formen ganske en opslaaet Paraply«, 
men den er desværre hugget bort for nogle Aar siden, da Be
voksningen blev underkultiveret. Træet i Brødemose Skov har 
en Stamme, der er c. 1 Meter høj, og Kronen danner et smukt 
lille Lysthus, hvis Grenespidser hænger ned til Jorden. 

Andre Hængebøge har jeg ikke hørt omtale eller faaet paa-
vist i denne Egn, der er rig paa Findesteder af de ovenfor be
skrevne Arter. En systematisk Eftersøgning viser sig da ogsaa 
at give et godt Udbytte. 

Fig. 2. Hængebøg i Lyngby Skov, set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1908. 

Fra Ølsted Station gaar vi mod Nord til L y n g b y S k o v , 
den sydøstligste Del af Tisvilde-Frederiksværk Distrikt. Her (1) 
finder vi i Askemosen Afd. 105 d, tæt vest for Skovløberboligen, 
en meget karakteristisk ung Hængebøg (Fig. 2) med lange vand
rette Grene; for hvert Aar, der gaar, udvikles dens ejendomme
lige Form mere og mere. Figuren tilsigter først og fremmest 
at vise den lave ranke Stamme og dens Deling i skraatstillede 
Grene, medens der ikke har været Plads til at medtage de 
lange vandret udspærrede eller svagt hængende Kviste, hyis 
Spidser oftest holder sig 1—2 Meter fra Jorden. Enhver, hvis 
Opmærksomhed henledes paa Træet, vil straks erkende dets 
Natur, men saaledes har Forholdet ikke været fra først af; jeg 

3* 
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har siden 1897 jævnlig besøgt Lyngby Skov, og fra Aaret 1900 
har jeg særlig lagt Mærke til den omtalte Askebevoksning, men 
først for et Par Aar siden er det blevet mig ganske klart, at 
Bøgens Form ikke blot skyldtes Askenes lette Skygge. 

Fra denne utvivlsomme Hængebøg begiver vi os til en 
Planteskole (2), som jeg med Landbrugsministeriets og Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Samtykke har anlagt inde 
i en midaldrende Bøgebevoksning. Her er i Foraaret 1905 ud
plantet 69 unge Bøge, der velvilligst er mig overladte af 
Godsinspektør, Grev SPONNECK, og da disse Planter har faaet 
stor Betydning for mine Studier, skal de allerede omtales her, 
skønt de efter deres Oprindelse hører til Jægerspris og ikke til 
Frederiksværkegnen. Det var i Aaret 1900, efter den varme og 
tørre Sommer 1899, at Fasangaardens Hængebøg (se S. 66) bar 
spiredygtig Olden, og Grev SPONNECK, der længe havde gjort 
Iagttagelser over Egnens Hængebøge, udsaaede Frøet i en 
Planteskole øst for Jægerspris Hotel. De opkomne Planter 
blev priklede, og der viste sig at være en Mængde abnorme 
Former. Et Udvalg af disse modtog jeg som Gave, lod dem 
køre til Lyngby Skov og udplante 25. April 1905 paa meget 
stor Afstand og i fuldstændig nøgen Jord. Planterne var store, 
med lange Rødder og Topskud, og trods al anvendt Omhu gik 
mange af dem ud som Følge af, at Rødderne var beskadigede 
ved Omflytningen; allerede den tørre Sommer 1905 svækkede 
dem stærkt, men Tilbagegangen fortsattes de to følgende Aar, 
saaledes at der i August 1907 var: I god Vækst 23; i Vækst 
(ofte noget toptørre) 12; døende 4; døde (ofte allerede bort
tagne) 30 Planter. Skønt der saaledes kun er en Tredjedel af 
det oprindelige Materiale i god Behold, har det dog været af 
stor Værdi for mig, og jeg kan ikke noksom takke Grev 
SPONNECK for den Lejlighed, han har givet mig til Aar efter 
Aar og Sommeren igennem at følge Udviklingen af de samme 
Planter, hvorved mit Blik for Bøgens abnorme Former er ble
vet skærpet. 

Straks efter Udplantningen blev (4. Maj 1905) alle 69 Plan
ter beskrevne, og en Gengivelse af disse Optegnelser viser bedst, 
hvilken Mangfoldighed af mærkelige Misdannelser her var sam
lede. Planterne havde følgende Udseende1): 

l) Bortset fra Interpunktionen gengives Optegnelserne ordret. Det be
mærkes, at Planterne ikke ved Udplantningen er orienterede efter deres 
Stilling i Priklebedet, men udplantede ganske som i en almindelig Kultur. 
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I. Bøjer 20 cm fra Jorden mod NØ.; deler sig kort efter i to 
stærkt hældende Grene. 

II. Noget purret, krukkeformet og drejende mod V. Opstigende 
Skud. 

III. Tveget 5 cm fra Jorden. Skaalformet udbredt Vækst. Hoved
akse mod S. 

IV. Rank. 
V. Rank, omtrent normal Form. Sidste Aars Skud buede. 
VI. Tveget 20 cm fra Jorden. To opstigende Skud mod N. og 0 . 

Hovedaksen mod 0. , dens sidste Aarsskud næsten lodrette. 
VII. Første 5 cm lodret; derefter bugter Hovedaksen skraat mod N. 
VIII. 12 cm lodret Stamme; derefter udpræget Hængeform. Fire 

Grene, af hvilke de to rører Jorden. De største Grene mod 
V. og SØ. 

IX. 18 cm lodret Stamme; derefter to svagt opstigende Grene mod 
NV. og SØ. Et Par Kviste rører Jorden. 

X. Rank, gentagne Gange tveget. 
XI. Omtrent Normalform, enkelte afvigende Skud. 
XII. Bugtet, stærkt opstigende mod S. Tveget. 
XIII. Stærkt opstigende mod S. 
XIV. Tveget 10 cm fra Jordfladen. Hovedaksen først næsten vand

ret, derefter opstigende mod S. Bugtet. 
XV. Rank. 
XVI. Skraat opstigende. Forneden purret Vækst. Hovedaksen mod 

N. 5 cm rank Stamme. 
XVII. 5 cm rank Stamme. Purret , opstigende Vækst. Hovedaksen 

mod SØ. 
XVIII. 12 cm rank Stamme. Flere næsten vandrette Grene i denne 

Højde. Hovedaksen stærkt opstigende mod SV. 

XIX. 5 cm rank Stamme, derefter en lille lodret Akse; en noget 
større Gren næsten vandret mod V.; Hovedaksen stærkt skraat 
mod 0 . 

XX. 15 cm rank Stamme; et Par vandrette, noget bugtede Grene 
mod N. og 0 . ; en Gren skraat opad mod V. Hovedaksen 
bugtet, stærkt opstigende. 

XXI. 30 cm rank Stamme. 3 vandrette Grene mod S., 0 . og N. 
En Gren rører Jorden. 

XXII. 15 cm rank Stamme. Purret. Hovedaksen krummer stærkt 
mod NØ.; til sidst lodret og tveget. En Gren rører Jorden. 

XXIII. 15 cm rank Stamme; derefter tveget. Hovedgrene mod 0 . 
og V. skraat opstigende. En mindre Gren skraat mod S.; en 
lille, lavt siddende Gren rører Jorden. 
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XXIV. 5 cm rank Stamme. Purret , opstigende Vækst. Hoved
aksen mod NV. 

XXV. 5 cm rank Stamme. 3 næsten lodrette Hovedakser, hvoraf 
de to mindste er tvegede. 

XXVI. 10 cm rank Stamme. Hovedaksen stærkt opstigende mod 
SV., til sidst næsten lodret. 

XXVII. 15 cm rank Stamme. Hovedaksen skraat opstigende mod SØ. 
XXVIII. 10 cm rank Stamme. Krybende, bugtet Hovedakse mod 

NV., kun faa cm over Jorden. 
XXIX. Rank. Tveget. 
XXX. 5 cm rank Stamme. Hovedaksen robust, stærkt opstigende 

mod S., til sidst lodret, tveget. 
XXXI. 5 cm rank Stamme. Væksten derefter næsten vandret, dog 

med en stor og en lille lodret Gren. 

XXXII. 12 cm rank, udelt Stamme; Væksten derefter noget purret . 
Hovedaksen lodret, stærkt tveget. 

XXXIII. 10 cm rank Stamme; derefter fladt udbredt Vækst med 
bugtede Skud. Hovedaksen drejende fra SØ. til SV. 

XXXIV. 5 cm rank Stamme, derefter fladt udbredt Vækst. Hoved
aksen næsten vandret, drejende fra SØ. 

XXXV. Rank. Tveget. 
XXXVI. 10 cm rank Stamme. Derefter vifteformet, skraat opsti

gende mod S. 

XXXVII. 10 cm rank Stamme. En lille lodret Akse. To næsten 
vandrette Grene mod NØ. og SV., den sidste med Sidegrene 
der stiger lodret opad, og af hvilke den største derefter bøjer 
vandret af med en Gren mod N. og en mod NØ. 

XXXVIII. Opret Vækst. Bugtet Hovedakse; tveget til sidst. 
XXXIX. 10 cm opret Stamme. Derefter bugter og drejer flere 

Grene skraat opad til alle Sider. 
XL. 10 cm rank Stamme. Derefter gaar Hovedaksen skraat opad 

mod NV. Forneden purret, med en enkelt lang Gren der 
følger Jorden. 

XLI. 18 cm rank Stamme. Udpræget Hængeform. Flere Grene 
naar Jorden. 

XLII. 10 cm rank Stamme. Derefter to næsten vandrette Grene 
mod 0 . og S.; den sidste tveget og med en, men opsti
gende, Sidegren. 

XLIII. 17 cm rank Stamme. Skraat opstigende Grene til alle 
Sider. 

XLIV. 10 cm rank Stamme. Derefter stærkt opstigende, bugtet 
Vækst; flere Tveger. 
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XLV. 15 cm rank Stamme. Derefter to vandrette Grene mod N. 
og 0., en skraat opstigende mod NØ. 

XLVI. 10 cm rank Stamme. Svagt opstigende, næsten vandrette 
Grene til alle Sider, de største mod N. og 0. 

XLVII. 15 cm rank Stamme. Derefter en vandret Gren mod NØ., 
en skraat opstigende mod SØ. 

XLVIII. 10 cm rank Stamme. Hovedaksen tveget, den ene Gren 
næsten vandret mod SV., den anden næsten lodret, noget 
bugtet. 

XLIX. 45 cm rank Stamme. Flere næsten vandrette Grene. Hoved
aksen mod S. med en næsten lodret, bugtet Sidegren. 

L. Tveget. Næsten rank. 
LI. 5 cm rank Stamme. Tveget. Flere bugtede, vandrette eller 

hængende og skraat opstigende Grene. 
LII. Rank. En stor, lavtsiddende Sidegren mod S. 
LUI. Noget bugtet og tveget. Næsten opret. 
LIV. Noget bugtet og tveget. Næsten opret. 
LV. 5 cm rank Stamme, derefter en udpræget Hovedakse mod N. 
LVI. 10 cm rank Stamme, lidt purret forneden. Hovedaksen stærkt 

opstigende, næsten lodret, tveget. 
LVII. 12 cm rank Stamme. Derefter svagt opstigende Grene. 

Hovedaksen mod S.; mod 0. Ar efter en stor Gren. 
LVIII. 20 cm rank Stamme. Udpræget Parasolform. Grenene 

drejer fortrinsvis mod S. 
LIX. 10 cm rank Stamme. To skraat opstigende Grene, en min

dre mod 0., en større mod V. 
LX. 5 cm rank Stamme. 3 skraat opstigende Grene. Hovedaksen 

mod 0., langt udløbende. 
LXI. 5 cm rank Stamme. Udpræget Hængeform; flere Grene 

langs Jorden, den største mod 0. 
LXII. 15 cm rank Stamme. Noget purret. Flere skraat opsti

gende Grene, den største mod S. 
LXIII. 5 cm rank Stamme. Hovedaksen skraat opstigende mod 

NV.; tveget. 
LXIV. 10 cm rank Stamme. Udpræget Hængeform; flere vandrette 

Grene. 
LXV. 10 cm rank Stamme. Hovedaksen stærkt opstigende mod 

S.; tveget. 
LXVI. 5 cm rank Stamme. Flere skraat opstigende Grene mod 

NØ. og SØ. 
LXVII. 5 cm rank Stamme. En enkelt Gren langs Jorden. Hoved

aksen stærkt bugtet, skraat opstigende mod 0. 
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LXVIII. 10 cm rank Stamme. Hovedaksen næsten vandret, bøjer 
fra N. til 0. 

LXIX. 5 cm rank Stamme, Hovedaksen kraftig, stærkt udpræget, 
drejende fra S. til NV., til sidst næsten lodret; tveget. 

Figurerne 3—7 viser nogle udprægede Former. Fig. 3 er 
en lavstammet Hængebøg med krybende Grene; Fig. 4 er der
imod ganske ensidigt udviklet, og Skuddene viser nogen Til
bøjelighed til at vokse opad, Planten er 1907 døende; Fig. 5 er 
ligeledes ensidig, men af en ejendommelig flad Form, med 

Fig. 3. Bøg, 7 Aar gammel (Listens LXI). A. HOLTEN fot. 1908. 

hvilken vi senere skal gøre nærmere Bekendtskab. Fig. 6 
vokser i en stor Bue, ligesom Fig. 4, men modsat denne nedad; 
Fig. 7 er en Mellemting mellem de foregaaende, særlig Fig. 3 
og Fig. 4. 

Fra Planteskolen begiver vi os ud i Lyngby Skov, om 
hvilken Skovløberen siger, at der er megen purret Bøg i den. 
Dette er ogsaa Tilfældet, skønt hverken Vildt eller Nattefrost 
gør synderlig Skade her. Krybende og hængende Former er 
ikke saa udbredte som de stærkt grenede og undertiden fler-
stammede. I nogle Tilfælde kan Formen vel forklares ved 
Virkningerne af Blæst, tilfældig Beskadigelse og ufuldstændig 
Kultur, men særlig langs den vestlige og nordlige Udkant fin
des mange mærkelige Vanskabninger, hvis zigzagformede eller 
skraat opstigende Grene ofte vokser ud mod Vinden; under
tiden danner de en højst mærkelig krøllet Top, hvis slange-
bugtede Bestanddele synes sammenfiltrede, og krybende Grene 
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optræder jævnlig paa en saadan Maade, at deres Vækst ikke 
blot skyldes Lysets Virkning. Fig. 8 viser en udpræget Rede
form, der minder om Nr. 5; Træet staar i Ungskoven syd 
for Skovløberstedet tæt øst for Vejen (3). Senere har (For-
aar 1908) Skovløber RUNDBLAD fundet en krybende Bøg i 
en Kultur vest for Planteskolen, hvor der viser sig at fore
komme mange abnorme Planter i den Efterbedring, der er 
udført. Kulturen er en vid Plantning, paa et Areal hvor Selv-
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Fig. 4. Bøg, 6 Aar (Listens XLIX). A. HOLTEN fot. Maj 1907. 

saaning er mislykket; men hvorfra Planterne stammer, ved 
man ikke. Skovløberen fortæller os, da vi spørger om Bøge
træets Egenskaber, at Opskovningen er mere besværlig her end 
i Grønnæsse Skov, hvor han før har arbejdet; Lyngbyskovens 
Træ er ikke blot vanskeligt at kløve, men ogsaa Saven arbejder 
langsomt her. Det Favnetræ, der findes i Skoven, viser kun 
sjældent glatte Kløvningsflader. 

Gennem Kregome Kirkeby kommer vi til S o n n e r u p 
Skov. Bøgens Form er her ofte langt bedre end i Lyngby 
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Skov, og den omtrent 100 Aar gamle Bevoksning, der dækker 
en stor Del af Arealet, viser gennemgaaende en Udvikling, som 
svarer til det gode Voksested. Midt i Bøgeskoven findes en 
Plet — Rest af en gammel Planteskole — med midaldrende Lærk, 
under hvilke der er plantet Graner, og øst for dette Sted træffer 
vi (&) mærkelige purrede Former af Bøg, der maa være op
voksede under lignende Forhold som den øvrige Bøgeskov. 

Fig. 5. Bøg, 6 Aar (Listens XXIX). A. HOLTEN fot. Maj 1907. 

Fra Skovløberstedet i Sonnerup Skov fører Vejen mod 
NØ. ud over det Næs, paa hvis yderste Kant A u d e r ø d Skov 
ligger, omgiven af Arresøen paa tre Sider. Det indre af Sko
ven er overvejende en rank, smuk, svagt udhugget Bevoksning 
af c. 80—100 Aar gammel Bøg; men i Skovbrynet forekommer 
mange afvigende Former. Ved Udkørselen i Skovens vestlige 
Hjørne (5) staar en Zigzagbøg, af hvilken man har skaaret en 
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Fig. 6. Bøg, 6 Aar (Listens VIII). 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Gren, der hindrede Færdselen; lidt længere mod Nord staar en 
anden Zigzagform, og nu bliver der ved at optræde abnorme 
Bøge hele Vejen 
langs Søbred
den. Mest ud
prægede er de 
ofte, hvor der 
fra gammel Tid 
er lidt Brink, 
og hvor Skov
gærdet gaar lidt 
neden for den
ne; naar Gær
det følger den 
lave Brink, er 
de udhængende 
Grene ved Skov
riderens Foran
staltning skaar-
ne af, for at 

Folk skal kunne færdes i Engstrimmelen mellem Søen og Sten
gærdet. Hist og her staar der krybende Opvækst, som dog ofte 
er hugget af eller kappet for Færdselens Skyld uden for Gærdet. 

Ved Søbredden 
optræder jævnlig 
Former, der er ran
ke, men sender een 
eller faa lange Gre
ne vandret ud mod 
Søen og Vinden, 
dels hængende, dels 
i Zigzagform, men 
undertiden fore
kommer ogsaa mær
kelige flerstamme-
de Bøge, af hvilke 
et typisk Eksem-

hvor denne fører ud 
man det Indtryk, at 
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Fig. 7. Bøg, 7 Aar (Listens XXVIII). 
A. HOLTEN fot. 1908. 

plar, Fig. 9, staar nordvest for Hovedvejen 
mod Søen (6). Ved første Øjekast faar 
Træet har været stævnet, men en omhyggelig Undersøgelse viser 
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ingen Spor af Overvoksning. Andre Steder tyder gamle Stubbe 
med tykke vandrette Stammerester paa, at her har staaet store 
Krybeformer. Da vi ser ud over Arresøens Isflade og spørger, 
om der aldrig kommer Kunder kørende fra den modsatte Bred, 
fortæller Skovløberen os rigtignok, at »i gamle Dage kørte Folk 
over baade ved Nat og ved Dag«; det kunde vel tænkes, at 
nogle Træer har været stævnede ved ulovlig Skovhugst, men 
de Former, vi finder, bærer dog gennemgaaende ikke Præg af 
en saadan Mishandling. 

Fig. 8. Redeformet Bøg i Lyngby Skov, set fra Sydvest. A. HOLTEN fot. 1908. 

Yderst paa Arrenæs Næb (7) findes der flere utvivlsomme 
Hænge- og Krybeformer. En af de mærkeligste (Fig. 10) 
vokser lige ud mod Søen, med vandrette eller hængende, hist 
og her zigzagformede Grene, af hvilke de nederste har slaaet 
Rod; maaske har de været trykkede ned af Isen, der her under
tiden kan skrues op til en betydelig Højde, eller de kan være 
formede ved Sneens Tryk. 

Hvad vi har set, former sig i Dagbogen til følgende Op
tegnelse (August 1907): »Forholdene i Auderød Skov taler for, 
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at man her som i Lyngby Skov har at gøre med de mindre 
udprægede Rester af en Krybeform. De mangestammede Bøge 
har sandsynligvis ligesom en Del af Planterne fra Jægerspris 
(i Lyngby Skovs Planteskole) i Virkeligheden en ganske lav 
Stamme. Man spørger sig selv: Er der ikke noget af en Busks 

_i I 
Fig. 9. Flerstammet Bøg i Auderød Skov, set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1908. 

Natur i ethvert Træ, og er det ikke denne Natur, der snart 
viser sig som mangestammet Form, snart kun ved en enkelt 
Gren, der skyder vandret ud, medens Hovedstammen gaar lige 
op. Naar nogle Bøge tophugges, vil de atter gro lige i Vejret, 
maaske tvegede, men ikke meget skraat, langt mindre vandret 
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eller redeformet; andre derimod danner straks Purrer. Hvor 
kun en enkelt Gren varierer fra det normale, er der maaske 
Tale om Knop variation.« — 

Gennem Auderød og Brederød kommer vi langs Arresøens 

Fig. 10. Bøg med vandrette, krybende^Grene, Arrenæs Næb, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1908. u 

Bred forbi Dunkehusene ind i Skovene ved F r e d e r i k s 
værk . Ved Indkørselen til den ældre Del af Skoven staar 
der paa Dunkebakke, over Udsigtsbænken (8), en ejendomme
lig Bøg med meget stærk Gaffeldeling og vidt udspærrede 
Grene, og i Nærheden findes andre abnorme Former. 
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Vejen fører nu forbi Krudtværket og Arresødal Hovedbyg
ning til Skovridergaardens Lund (9) og Lejrbakken (10). Her 
findes gammel Bøgeskov, der overholdes af Skønhedshensyn; 
hist og her forekommer tillige selvsaaet Opvækst. En særlig 
Interesse frembyder dette Sted, fordi Skovrider HELMS med-

Fig. 11. Proptrækkerformet Bøg paa Lejrbakken, set fra Vest. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

deler os1) , at »BANG samlede saa godt som altid selv Bøge
olden, dels paa Aastierne og Krudtværksvejen og dels ved 
Lejrpladsen omkring Militæretatens Magasiner.« Vi finder nu 
en Række af de mærkeligste Former, af hvilke et Udvalg af
bildes her. Fig. 11 er en ejendommelig Proptrækkerform, der 
vrider sig skraat opad og ikke ud mod Lyset, men ind under 

l) Brev af 19. August 1907. Angivelsen gælder for Aarene 1890—1900. 
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den tætte Krone af en stor Rødgran. Fig. 12 er en mange-
stammet Bøg, der staar paa en saadan Plads, at dens Olden 
vistnok ofte er blevet samlet. Fig. 13 er en krøllet Form, der 
er vokset op under Lærk, paa Lejrbakkens Nordspids; i Nær
heden findes en lav, middelstor Hængebøg, og paa Bakkens vest
lige Hælde staar der abnorme unge Planter. En udpræget skæv 

Fig. 12. Mangestammet Bøg paa Lejrbakken, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Vækst, der minder om Fig. 4, træffer vi paa Fig. 14, som 
viser en Bøg i Skovridergaardens Lund, og tæt ved finder vi 
Opvækst med Former, der minder om Planterne i Lyngby 
Skov; Ligheden mellem Fig. 15 og Fig. 7 er umiskendelig. 

Den gamle Bevoksning paa Høbjærg (11) med de male
riske Udsigter over Arresøen, Roskildefjord, Tisvilde og Katte
gat indeholder flere utvivlsomme Mellemformer, af hvilke 
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Fig. 16 viser et Par, som Baggrund for ranke Træer der vidner 
om, at hverken Vind eller Jordbund tilstrækkeligt kan forklare 
de abnorme Formers Optræden. Ogsaa Løvdalens Bøge, der 
hvælver sig over Landevejen, som syd fra fører til Frederiks
værk, er vist for en Del Hængeformer; i den unge Opvækst 
tæt ved Skovfogedstedet staar der flere smaa vrange Bøge, og 

Fig. 13. Krøllet Bøg paa Lejrbakkens Nordspids, ved Vejen til Vinderød, 
set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

nogle temmelig udprægede Mellemformer findes paa den østlige 
Side af Norske Bakke, der for 90 Aar siden var »bevokset med 
enkelte, men forkrøblede Bøge«1). 

') Taxation, Beskrivelse og Forslag til Behandling af Frederiksværks 
Godses samtlige Skove, forfattet i Aaret 1818 af G. C. ULRICH (Skovregule
ringen og Rigsarkivet), et Arbejde der ogsaa benyttes i det følgende. 

Det forstlige Forsøgsvæsen II. 21, Juli 1908. 4 
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Der skal dog et øvet Øje til at erkende, at her findes ab
norme Træformer paa disse Steder, og det samme gælder om 
Bøgene langs Aastien fra Arresødal ind mod Frederiksværk. 
Ved Marketenderiet lige oven for Aaskrænten (12) staar en 

Fig. 14. Skæv Bøg ved Arresødal Skovridergaard, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

stor, rank og højstammet Ornamentbøg, hvis Form som Gavn
træ betragtet næsten intet lader tilbage at ønske og hvis hæn
gende Grene, der har en Længde af indtil 12 Meter, sikkert 
for en Del skyldes den frie Stilling, men dog vistnok ogsaa 
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andre Forhold, thi nærstaaende Bøge, der har lige saa meget 
Lys, har langtfra samme Kroneform, og særlig vigtigt er det, 
at nogle Grene paa Fig. 17 viser den karakteristiske Zigzag
vækst. Træet er vidt forskelligt fra de halvt buskagtige For
mer i Auderød Skov, men dog ikke uden Lighed med disse. 

Vi følger nu Aastien, der er berømt for sin idylliske Skøn
hed, mod Vest og træffer her flere faneformede Grene, der 
minder om Fig. 5, indtil vi, hvor Stien fører ud til Frederiks
værk Markedsplads (13) finder et Par Hængeformer, der luder 
ud over Kanalen paa en saadan Maade, at det ikke udeluk
kende kan skyldes Lyset, Terrainets Hældning, Nabotræernes 
og Sneens Tryk. 

Øst om Byen gaar vi næste Morgen mod Nord over 
CLASSENS Bakke, 
(li), hvor der 
findes en tarve
lig Ungskov af 
Bøg, efterbedret 
med forskellige 
Træarter og til 
Dels endnu ikke 
sluttet. Særlig 

paa den magre Fig. 15, Ung Bøgeplante ved Arresødal Skovridergaard, 
S a n d h æ l d e , de r set fra Nord. A. HOLTEN fot. 1908. 

skraaner mod 
Sydvest og støder op til Byens Haver, er Kulturen aaben og 
ufuldstændig; Skovgæsterne har brækket grønne Grene af mange 
unge Træer, og de splintrede Brud har rimeligvis bidraget til 
at give Kræftsvampen (Nectria ditissima) Adgang. Utvivlsomt 
er Kulturen til Dels formet af Vind og Jordens Magerhed, 
utvivlsomt har Overlast og Kræft sin Del i Bøgenes Udseende. 
Men Side om Side med ranke, om end noget grenede, Former 
staar der baade skæve Mellemformer og lavstammede Rede
former; og man træffer Zigzagformer, som gror lige ud mod 
Vinden med kraftige, rigt beløvede Skud, der vidner om sund 
og frodig Vækst. Fig. 18 viser en af de mange Redeformer; 
man ser, at den minder om Fig. 8, til Dels ogsaa om Fig. 2 
saaledes som dette Træ vilde have formet sig i en Bevoksning 
af Skyggetræer. Her er en saadan Mængde Vanskabninger, at 
man kunde antage dem for Afkom af en gammel Hængebøge-

4* 
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Bevoksning, men Hr. Skovrider HELMS har meddelt mig, at 
Planterne maa skyldes Frø fra andre Steder, da Vestsiden af 
CLASSENS Bakke tidligere var bevokset med Fyr, under hvilke 
Bøgene blev plantede. 

Vejen gaar nu videre nordpaa langs Vinderød Skov til 

Fig. 16. Bevoksningen paa Nordvesthælden af Høbjærg, set fra Sydvest. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

den Bevoksning, i hvilken HELMS fandt en udpræget Hængebøg. 
I en Sandgrav eller Lergrav ved den hvide Bom staar en 
ældre Bøg, hvis nedre Grene viser Anlæg til at krybe, og paa 
Bakkehælden lidt længere mod Øst (15) findes to mindre Bøge, 
hvis Zigzagvækst er temmelig udpræget, men ikke udmærker 
sig ved regelmæssig Skønhed. 
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Den midaldrende Bøgebevoksning, som danner Nordsiden 
af Vinderød Skov, indeholder mange purrede og grenede 
Træer, der minder om Formerne i Lyngby Skov, men Bevoks
ningens Udseende er dog ikke mere afvigende fra det normale, 

••"5Sft-

\f 

ii. 

«fl 

Fig. 17. Bøg ved Soldaterhuset, set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

end at man sædvanlig vil søge Aarsagen i Mangler ved Anlægget 
af den unge Skov. 

Nordøst for Vinderød Skov ligger den store aabne Land
strækning, der i sin Tid blev hærget af Sandflugten, og paa 
hvilken Tisvilde Hegn nu begrænser Synskredsen til højre, fra 
Adserbo til Tibirke, medens den yngre Skov til venstre, ud 
mod Liseleje, er Adserbo Plantage, anlagt i Tiden efter 1883. 



54 [26] 

Langs Vejen fra Vinderød Skov over Møllevangen findes dog 
paa Bakker og Skrænter spredte Krat og Holme af Løvtræ, 
der bærer Præg af at have dannet en sammenhængende S k o v 
r a n d , som i en stor Bue gik vest om Øvre Mølle op mod 
Sandkroen. Endnu paa Videnskabernes Selskabs Kort af 1768 
findes der lidt Skov nordligere end Linien fra Melby til Karse-

Fig. 18. Redeformet Bøg paa CLASSENS Bakke, set fra Nord. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

mose. I denne Skovrand forekommer mange Bøgepurrer, d e r e r 
formede saaledes, som man kunde vente det, hvor Nordvest
vind og Kreaturer har uhindret Adgang. 

Noget krybende Former optræder dog af og til, og tæt ved 
den Gaard (16), fra hvilken Vejen fører mod Vest ud til Brøde-
mose Skov, staar to mærkelige Bøgepurrer. Syd for Gaarden, 
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paa en stejl vestlig Hælde, bevokset med Krat af forskellige Træer 
og Buske og forneden dækket af den fine Soløje (Helianthemum vul
gare), vokser et Par unge Bøge (Fig. 19), hvis Grene vælder ud mod 
Nordvest, saa at Løvtaget ved Sommertid ser ud som Strøm
hvirvlerne i et grønt Vandfald, hvis Overflade kruses af de 
vredne Bladplader, medens de bladløse Grene ligner et Bundt 

Slanger, der styrter sig ned ad Skrænten. Nordøst for Gaar-
den, hvor en Hulvej fører op i Bakkerne, staar paa Vejens 
nordlige Side, noget adskilt fra den øvrige Skovrand, en bred 
Bøgepurre (Fig. 20), der vel er mere flad end f. Eks. det til
svarende Purkrat paa Skovrandens nordligste Udløber, men 
dog, set fra Vest, synes udelukkende formet af Vinden. Naar 
man undersøger Purren fra Øst, viser den sig imidlertid at 
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bestaa af flere Krybeformer, og særlig udpræget er Grenenes 
Evne til at vokse albueformet, undertiden lige ud mod Vinden. 
Tæt sydøst for Gaarden, hvor Nordvestvinden har fri Adgang, 
er den unge Bøgeskov forholdsvis rank og velformet. 

Hr. P. JENSEN, der bestyrer Gaarden for sin Moder, for
tæller os Skovrandens Historie. Hans Bedsteforældre købte 
Gaarden c. 1853; de huggede Bøgene af omtrent hvert andet 
Aar, naar Krattet var saa højt, at det naaede en Mand til 

Fig. 20. Bøgepurrer med krøllet Vækst, i Møllevangen, sete fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1908 i Stormvejr, der udelukkede Fotografering paa kort 

Afstand af Buskens Indre. 

Knæet; det fine Kvas blev brugt til at varme Bagerovnen med. 
Da Ejendommen for 30 Aar siden gik over til deres Søn, 
HANS JENSEN, tog han fat paa at frede den unge Skov og lod 
den udtynde, hvor den stod for tæt; og nu er der føjet unge 
Plantninger af Naaletræ til Bøgeranden. Fortidens Mishand
linger, der vistnok foregik ligeligt overalt, har virket højst for
skelligt; nogle Steder er der kommet ranke og velformede 
Træer, men hist og her har enkelte Bøge antaget de sælsomme 
Former, med hvilke vi har gjort Bekendtskab paa Fig. 19; 
Purren paa Fig. 20 kan Hr. P. JENSEN mindes henved 30 Aar 
tilbage, hvor den havde et lignende Udseende som nu. 



[29] 57 

Fra Møllevangen har vi kun et kort Stykke Vej mod Vest 
til den lille B r ø d e m o s e S k o v , der staar paa lav, til Dels 
moseagtig Jord, gammel hævet Havbund med Lag af Sand, 
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Fig. 21. Holm af gamle Bøge i Brødemose, set fra Vest. 

A. HOLTEN fot. 1908. 

Ler og Muslingeskaller i Grøfterne1); den største Del af Arealet 
ligger mellem Højdekurverne 5 og 2.5 m. Skoven er næsten 
ganske anlagt ved Kunst for c. 100 Aar siden, da Arealet blev 
indtaget fra Melby Overdrev, og har i Hovedsagen bestaaet af 

x) Jfr. K. RØRDAM: Saltvandsalluviet i d. nordøstl. Sjæll., 1892, S. 70. 



58 [30] 

Æl, Birk, Gran og Fyr. Af gammel Skov fandtes der ved en 
Taksation i Sommeren 1817 kun følgende: 

Bøgetræer, takseret til Kløvet Brænde, 
hvert af Træerne indeholder Favne 

V20 1/i5 V10 1U U /s la 
10 20 8 4 2 » 1 

i alt 45 Træer med et Indhold af 2 Favne, og det hedder, at 
»I Henseende til Bestanden er ubetydeligt at bemærke — de 

Fig. 22. Hængebøg i Brødemose Skov, set fra Nord. A. HOLTEN fot. 1908. 

paa det nordøstlige*) Hjørne staaende enkelte Bøgetræer er for
krøblede og af ringe Værd«. Driftsplanen bestemmer, at disse 
Bøge kan »hugges, naar Omstændighederne fordrer det«. 

Bøgeholmen strakte sig dengang længere mod Nord end 
nu; den naaede op til det nordøstlige Hjørne (17) af den nu
værende Skovløberlod, som til Gengæld strakte sig længere mod 
Vest end i vore Dage. Et Kort fra 1856 viser, at Grænsen 
mellem Tjenestejord og Skovbevoksning allerede ved denne Tid 

*) I Driftsplanen staar der »nordvestlige«, men Kortsignaturerne viser, 
at der menes «nordøstlige«. 
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var paa samme Sted som nu; kun ved Loddens nordlige Skel, 
Øst for det gamle Hus, af hvis Have man endnu finder Rester (18) 
langs Hegnet, er der tegnet en Høj med lidt Krat. Det er sikkert 
den sydligste Del af Skovholmen fra 1817, der endnu staar paa en 

Fig. 23. Selvsaaet, skæv Bøg i Brødemose Skov, set fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

lille Bakke i Skovens Nordside, sydøst for Skovløberhuset, hvor 
Terrainet hæver sig 5 m over Havet, med en Køkkenmødding og 
en Kæmpehøj paa Toppen (19); og vi maa antage, at de unge, 
selvsaaede Bøge, der forekommer i Nærheden, stammer herfra. 
Fig. 21 viser et Parti af Bøgeholmen; man ser, at Træerne er 
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sletformede; men man vilde dog næppe kalde dem vrange Bøge, 
naar man ikke undersøgte Sagen nærmere. Et enkelt Træ viser 
sig imidlertid at være en tydelig Mellemform, og den lille 

Fig. 24. Selvsaaet, tveget Bøg i Brødemose Skov, set fra Sydøst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Hængebøg (Fig. 22) ved Vejen, det eneste Afkom (20) som har 
været kendt i mange Aar, og paa hvilken HELMS (se S. 33) har hen
ledet min Opmærksomhed, er ikke noget enestaaende. I Birke
bevoksningen SV. for Skovløberstedet (21) staar der to udpræ-
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gede Hængebøge, af hvilke den østligste har en nogenlunde 
rank Bøg ved Siden; i den Bevoksning af Birk, Æl, Eg og 
andre Lystræer (22), som staar sydøst for Skovløberstedet, 
findes der megen Undervækst af Bøg, og her træffer vi talrige 
abnorme Træer, dels tydeligt hængende, dels ejendommeligt 

Fig. 25. Velformet Bøgebevoksning i Brødemose Skov, c. 30 Aar gammel, 
frembragt ved Prikling. Set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1908. 

skæve (Fig. 23) eller meget tvegede (Fig. 24). Ligheden med 
den unge Plante fra Jægerspris (Fig. 5) og med Redeformer i 
Lyngby Skov (Fig. 8) og paa CLASSENS Bakke (Fig. 18) er øjen
synlig. I nogle Tilfælde kan Misdannelsen vel skyldes Slyngplan
ter, af hvilke Gedeblad (Lonicera Periclymenum) forekommer i 
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Mængde, men ofte er der intet Spor af, at Bøgen er paavirket 
ved Tryk eller Overvöksning af andre Planter. 

Vi har her en Slags Modstykke til Jægerspris, hvor en ud
præget Hængeform har givet Afkom med højst forskellige 
skæve og bugtede Former; i Brødemose har Modertræerne 
været mindre udprægede, og dog forekommer der tydelige 
Hængeformer i Afkommet. Jordbund og Klima kan ikke være 
Skyld i de slette Former, men højst en medvirkende Aarsag, 
thi paa den anden Side af Vejen (23), under ganske tilsvarende 
Forhold, findes der endog meget smuk ung Stangskov (Fig. 25) 
af Bøg frembragt ved Prikling af Frøbedsplanter i Huller og 
Riller. Hvor denne Bevoksning stammer fra, ved man ikke; 
men da man i de sidste 22 Aar aldrig har samlet Olden i 
Brødemose Skov, er det ikke sandsynligt, at man har gjort det 
for 30 Aar siden, i de første Aar BANG bestyrede Distriktet; 
Frøet (eller maaske endog Planterne) er rimeligvis kommet fra 
Skovene ved Frederiksværk. 

Over Melby og Torup fører Bivejen ud til U l l e r u p Skov , 
den vestligste Del af Tisvilde-Frederiksværk Distrikt, som er 
indtegnet paa det store Generalkort over Nordøstsjælland S. 124. 
Her fandtes, da ULRICH lod Skovene taksere, 44 Bøge, som 
indeholdt 5 Favne, og af hvilke de største var paa 1j3 Favn; 
Signatur for Storskov mangler ganske paa Kortet. Siden er 
Bøgearealet udvidet stærkt, og der findes nu en Række unge 
og midaldrende Bevoksninger (55) af denne Træart. I Stang
skoven er Formerne ofte forbavsende daarlige, selv naar man 
tager Hensyn til, at Kulturerne gennemgaaende har været an
lagte paa for stor Afstand mellem Rækkerne. Mere tilfreds
stillende er Formen i Ungskoven (Afd. 66—67), men ved smaa 
Lysninger finder vi jævnlig flade Hængeformer, Redeformer og 
skævt udstaaende Grene, beslægtede med dem der forekommer 
paa CLASSENS Bakke, og Randtræerne ved Vejspor har jævnlig 
lange krybende Grene, af hvilke en enkelt endog har slaaet 
Rod og derefter har fortykket sig (jfr. S. 86,116). — En Del af de 
ældre Bøge i Skoven (Afd. 64) har maaske nogen Hængeform, 
men særlig udprægede Former har jeg ikke fundet, og man 
har. næppe samlet Bøgeolden her. Formodentlig er den Olden 
eller de Planter, man har anvendt i Ullerup Skov, hentet fra 
Skovene ved Frederiksværk. 

Fra Ullerup følger vi Landevejen forbi Torpmagle Mølle 
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gennem Grønnæsse Skov, der indeholder smukke Bøge
bevoksninger med ranke Stammer. Mellemformer optræder 
dog temmelig hyppigt, saavel ved Moser og Hegn som under 
Egebevoksninger, og i Skovens sydvestlige Del (56) ved Sække-

renden (Afd. 70 k) findes (1907) flere anselige Hængebøge, hvis 
Form er meget udpræget, men ganske vist ikke særlig smuk. 
Ogsaa længere mod Vest, i Afd. 69 g, træffer vi abnorme Bøge med 
Zigzag- og Krybeformer. I Lysthusskoven, der hører til Grøn-
næssegaard, staar endnu langs Brinken mod Syd (57) et Bælte af 
bredkronede Bøge, blandt hvilke findes flere vrange Former, især 
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hen mod Vestkanten ved Lysthuset, hvor der ogsaa er abnorm 
Opvækst. En skæv, parasolagtig Bøg staar under krøllede Former 
i Vestsiden af Skovens nordlige Del, tæt syd for Vandstedet (58). 

Vor Ekskursion til Frederiksværkegnen begyndte sydøst 
for Byen i Lyngby Skov, og vi har nu bevæget os mod Solen 
i en Bue omtrent tre Fjerdedele af Omkredsen. Mod Sydvest 
grænser Frederiksværk til Havet, og vi har da kun tilbage at 
undersøge Egnen syd for Byen, ned mod Frederikssund. Hvad 
der findes af Skov paa det høje Bakkedrag, som skiller Arre-

søen fra Roskildefjord, 
skyldes den nyere 
Tids Plantningsbevæ-
gelse; Krudttaarnsbak-
kerne, Præstehøj og 
Grævlingehøj var for en 
Menneskealder siden 
ganske skovblottede. 
Men hvis vi gaar hun
drede Aar længere til
bage i Tiden, finder vi 
megen Skov mellem 
Kregome og Havelse, 
hvilket man kan se 
paa Videnskabernes Sel
skabs Kort, og endnu 
lever Mindet om den 
Tid, da Kregomes Kvæg, 
der gik paa Overdre
vet ved Stranden, forvil
dede sig helt ned til 

Havelse Mølle, hvor Pigerne maatte opsøge det, naar de skulde 
malke. 

Hist og her i Hegn og paa Skrænter langs Stranden finder 
man enkelte Skovrester; sydvest for Store Havelse, et Stykke fra 
Stranden (59), staar der et Par Bøge, at hvilke den største 
endog bærer Olden, men Formen er saa god, som man kan 
vente under disse vanskelige Forhold. Vi gaar nu over Mar
kerne mod Sydøst til den fra Arkæologien bekendte H a v e l s e 
M ø l l e , og her træffer vi paa begge Sider af Landevejen for 
første Gang smaa samlede Skovholme med naturlig Bevoksning 

Fig. 27. Abnorm Bøg paa en Sydskrænt ved 
Havelse. A. HOLTEN fot. 1908. 
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af Bøg, Eg og Bævreasp, men tillige Plantninger af Bøg, Gran 
og Fyr, der skyldes Ejeren af Gaarden Fuglevang, P. LARSEN. 

Til denne Ejendom hører to Skovholme paa Aadalens nordlige 
Rand og øst for Landevejen (60). Den forreste og mindste af 
disse Holme indeholder kun nogle faa Bøge, af hvilke den ene 

Fig. 28. Flerstammet Bøg med slangebugtede Grene, ved Havelse, 
set fra Nord. A. HOLTEN fot. 1908. 

vistnok har haft en krybende Gren; den større østlige Holm 
eller Lund er en malerisk Blanding af Eg, Bævreasp, Hassel 
og Bøg, udfyldt og udvidet ved Plantning af Naaletræer; op ad 
Stammerne vokser store blomsterbærende Vedbend og under 
dem et rigt Blomsterflor. Bortset fra Naaletræerne bærer Lun
den et stærkt Præg af oprindelig Natur og synes egnet til Midt
punkt i et Friluftsmuseum, der kunde føre den berømte Aadal 

Det forstlige Forsøgsvæsen II. 5. Aug. 1908. 5 
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med Brinker, Kilder og Enge tilbage til Udseendet i Stenalde
ren. Her findes flere Zigzagbøge, bl. a. to der synes at udgaa 
symmetrisk fra samme Rod (Fig. 26). Fig. 27 viser en mærke
lig Form, som skyder op fra en Rod eller en krybende Stamme, 
medens Fig. 28 er en flerstammet Form med slangebugtede 
Grene. 

Vor Udflugt til Frederiksværks Omegn har vist os en 
Række højst forskellige Vanskabninger af Bøg, og et Studium 
i Skoven lærer os at finde Mellemformerne, der danner Over
gangen mellem de abnorme Former og fra disse til den nor
male Artstype. Den følgende Ekskursion vil vise os Hænge
bøgen udviklet til den størst mulige Fuldkommenhed og Skønhed. 

Jægerspris Egnen. Efterhaanden som Strandbakkerne fra 
Bjørnehoved til Ølsted Mark bliver tilplantede, vil den nord
lige trekantede Del af Roskilde Fjord faa Udseende af at være 
en Skovsø, men medens den Bevoksning, der følger Kysten mod 
Nord og Øst, kun bliver Smaaskove, Krat og Læbælter, er det 
de mægtige Skove omkring Jægerspris, der danner Kystbevoks
ningen mod Sydvest. Kortene Fig. 31 og 76 viser Skovenes 
Beliggenhed. 

Som Udgangspunkt for vor Undersøgelse af denne Egn vil 
vi tage F a s a n g a a r d e n (24), der ligger i Østsiden af Slots-
hegnet, omtrent over for Havelse Mølle, og nu anvendes til 
Børnehjem. Fig. 29—30 viser den skønne store Hængebøg, der 
staar i et gammelt fransk Haveanlæg med stive klippede Hække. 
Kronen er formet som et uhyre Lysthus med Gennemgang fra 
Syd til Nord; om Foden af den bugtede og knudrede Stamme, 
hvis Omfang 1 m fra Jorden er 285 cm, har man sat en 
Krans af Sten, der danner en simpel Bænk. 

Dette Træ er en af de mærkeligste Bøge i Europa, og vi maa 
søge at faa Oplysning om dens Historie. De nuværende Bygninger 
stammer fra Aaret 1831, da de blev opførte under Ledelse af Skov
rider ULRICH, men Haven er langt ældre. Fasaneriet blev anlagt i 
Slutningen af det 17de Aarhundrede, og i hvert Fald 1723, da 
Neder Draaby Stubbe mellem Slottet og Fasangaarden blev indfre
dede, synes denne at have ligget paa samme Sted som nu. 1771 
blev Fasaneriet for en Tid nedlagt, Inspektør HØYER befalede at 
dele Fasanhaven i fire Kvarterer, og Fasanmesteren, HOFMAN, fik 
den Opgave at opelske Frugttræer og anlægge Plantager. Et Kort 
viser, at Havens Anlæg slutter sig til Lindealleen, som fører fra 



Fig. 29—30. Hængebøgen i Fasangaardens Have, Sommer og Vinter. 
Set fra Syd. Fotogr. af A. HOLTEN, henholdsvis 1907 og 1908. 

5* 
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Slottet ud mod det Mindesmærke, som Arveprins FREDERIK kort 
efter rejste for BENEDIKT, sammen med mange andre 1) . 

Fasanbøgen staar, som Billederne og Kortet viser, i et Kors af 
Gange, der hører til det gamle Have
anlæg. Den har da vist enten været 
paa Stedet, dengang HOFMAN anlagde 
sine Kvarterer, eller han har plantet 
den sammen med Hækkerne, rimelig
vis som et nogenlunde stort Træ. Hvis 
denne Antagelse er rigtig, maa Alderen 
være c. 200 Aar, om ikke mere. 

Allerede for hundrede Aar siden 
har Træet været stort og mærkvær
digt, thi CHRISTIAN MOLBECH fortæller 

1813, at Fasanhaven, hvis franske An
læg han beskriver, »har ogsaa en Pry
delse, som man vist ikke vil finde i 
mange engelske Haver: et gammelt 
Bøgetræ, hvis Grene, som ere bøjede 
rundt omkring mod Jorden, fæstede 
til Lægteværk og beklippede, danne 
den skønneste Løvhytte, jeg nogensinde 
saa, uigennemtrængelig for Regn og Fig. 31. Kort over Jægerspris-
de hedeste Solstraaler, og saa stor, at E S a e n - Maalestok 1:60 000. 
over fyrgetyve Mennesker der kunne 

finde rummelig Plads«2) . MOLBECH ses at have besøgt Skovrideren, 
SAUST, der vel altsaa har vist ham det mærkelige Træ. 

I 1820 omtales Fasanbøgen under »Merkwürdigkeiten einhei
mischer Baumwegetation«, som »Die Mangle- oder Wurzelbuche zu 
Jägerspriis« 3) , »mærkværdig, ikke ved sin Skønhed, men ved sin 
ejendommelige Vækst«; den uanselige, næsten forkrøblede Stamme 

J) C F. WEGENBH: Historiske Efterretninger om Abrahamstrup Gaard II, 
1856, S. 27, 97, 153, 279. 1764 hedder det, at »Slottet haver en vel indrettet 
Have, og bag ved samme en Phasan-Gaard, til Brug saa vel som til For
lystelse« (E. PONTOPPIDAN: Den danske Atlas, II, S. 822). 

2) CHRISTIAN MOLBECH: Ungdomsvandringer i mit Fødeland, 2den Del 
(Fragmenter af en Dagbog i 1813), 1815, S. 30. Bemærkningen om de en
gelske Haver staar i Forbindelse med den mæglende Holdning, som MOLBECH 
indtog i Kampen mellem fransk og engelsk Havestil, se hans Omtale af 
Skjoldnæsholm i 1ste Del, 1811, S. 351—55, Gisselfeld-Bregentved, smst. S. 71 
og Fredensborg, S. 193; 2den Del: Sanderumgaard S. 70. 

8) NIEMANN: Vaterländische Waldberichte Bd. I, 1820, S. 384. 
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deler sig tolv Fod over Jorden i Grene, der hænger ned til alle 
Sider, danner et tæt Tag og, i en Afstand af tolv Fod fra Hoved
stammen, naar til Jorden, hvor de flere Steder, paa lignende Maade 
som det indiske Mangle- eller Rodtræ, har slaaet Rødder, af hvilke 
Skuddene vokser op som unge Bøge. — Den lille Artikel bærer intet 
Forfatternavn og synes snarest at være skrevet af NIEMANN paa 
Grundlag af en Meddelelse fra en af hans Elever. Man kan her 
gætte paa C. F. SAUST (Kandidat fra 1814), hvis Fader var Skov
rider paa Jægerspris, eller paa en anden Kielerkandidat, der kan 
have assisteret A. L. STAFFELDT, som c. 1821 udarbejdede en ud
førlig Beskrivelse af Distriktet. 

Faa Aar efter hedder det, i vor første egentlige Rejsehaandbog, 
om Fasanhaven, at »man ser iblandt andet et gammelt Bøgetræ, 
der danner den skønneste Løvhytte, saa stor, at 60 Mennesker kunne 
spise deri« *). 

Man kunde vel tænke sig, at denne Hængebøg var ført til fra 
fremmede Steder og opelsket i en Have eller Planteskole, maaske 
af HOFMAN. Der findes imidlertid mange andre Hængebøge paa Di
striktet, samtidig med at det kan opvise særdeles smukke Bøge
bevoksninger. Allerede Driftsplanen af 1843 fremhæver Skovenes 
Rigdom paa Hængebøge: »Som en meget stor Mærkværdighed bør 
anføres at Bøgene i Slotshegnet og Kohaugen hyppigen vise Tendens 
til at lade Grenene hænge ned, ligesom Hængeasken. Enkelte af de 
mest udmærkede Eksemplarer ere blevne fremhævede ved, at de 
nærmest omstaaende Træer ere borthuggede, og yde disse Træer et 
højst mærkeligt og sjældent Syn. Det smukkeste Eksemplar findes 
i Fasanhaven ved Slotshegnet, hvis mærkeligt sammenvoksede Krone 
danner en fuldstændig, stor og rummelig Løvhytte ved dens til alle 
Sider lige til Jorden nedhængende Grene, og som ved den i Midten 
staaende Stamme næsten ligner en stor Regnskærm, der heller næppe 
vil lade nogen Draabe falde igennem«2). 

Her er det saaledes ikke blot Fasanhavens Hængebøg, der om
tales, og man viser en vis Interesse for at frede om de mærkelige 
Træer — ligesom om Kæmpeegene, der netop ved denne Tid blev 
afbildede paa CHRISTIAN VIII'S Foranstaltning3). Reguleringskommis-

1) EILER HAGERUP TREGDER (den ældre): Haandbog for Reisende, 1824, S. 56. 
2) Forstplan for det Jægersprisske Skovdistrikt, udfærdiget ved Revisio

nen i Aaret 1842 og 43 (findes i Jægerspris Forstarkiv). 
3) WEGENER, anf. St. II, S. 293. CHR. VAUPELL: De danske Skove, 1863, 

S. 128—129. Tegninger af GURLITT, C. 1840. Snoegen blev funden ved Regule
ringen i 1842; samme Aar malede P. C. SKOVGAARD Storkeegen. Kongeegen 
omtales allerede af MOLBECH og TREGDER. 
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sionen bestod af H. v. KROGH, C. SARAUW og CHR. TEISNER. Af 

disse var SARAUW Kandidat fra København og vides ikke at have 
haft særlig Lejlighed til at studere Hængebøge. TEISNER var lige
ledes uddannet i København, men det har maaske haft Betydning, 
at hans Fader var Slotsgartner; Sammenligningen med Hængeask 
kunde nok tyde paa, at ovenstaaende Udtalelse stammer fra en med 
Haveanlæg fortrolig Mand. KROGH, Reguleringskommissionens ældste 
Medlem, var modsat de to andre Kielerkandidat fra 1832. 1822, 
da Fasanhavens Hængebøg blev beskrevet i Vaterländische Wald
berichte, indeholdt Planteskolen i Düwelsbeck ved Kiel ingen 
Hængebøg1), men senere fandtes der et saadant Træ, thi SPRENGEL 
siger i sin nedenfor nævnte Artikel, at Bøgene paa Jægerspris ad
skiller sig væsentligt fra Hængebøgene i Danmarks Parkanlæg, »i 
den gamle Kieler Forsthave« 2) og i Flottbeck. Maaske kan Artikelen 
i Waldberichte 1820 have ført til, at man har anskaffet en Hænge
bøg i Kiel, og at KROGH her har lært den at kende. 

Senere havde FREDERIK VII Anvendelse for TEISNER ved sine 

Lystanlæg om Frederiksborg og lod ham tillige have en Slags In
spektion [?] med Skovene paa Jægerspris3). Som bekendt købte Kon
gen dette Gods 1854, men havde allerede 20 Aar tidligere opholdt 
sig der i 8 Uger i en Slags Forvisning, som han benyttede til en 
Undersøgelse af Egnens Oldtids-Mindesmærker4). Man kan vel 
tænke sig, at en Friluftsnatur som Kongen kan have lagt Mærke til 
Hængebøgene og have fattet Interesse for dem; men nogen syste
matisk Fredning synes dog ikke at have fundet Sted i ældre Tid. 

Det er dog vist ikke blot Reguleringskommissionen, der ha r op
fattet Distriktets Hængebøge som en »Forstmærkværdighed«. En 
Beretning siger, at JUSTUS SIGISMUND ULRICH, der var Skovrider paa 

Jægerspris fra 1827 til 1845, har gjort Forsøg med at udsaa Olden 
af Hængebøgen i Fasanhaven; »der blev flere mere eller mindre 
hængebøgeagtige Træer af dem, men kun een smuk, og den skal 
staa i Haven ved Hovedgaarden Lindholm ved Roskilde«, hvor 

*) Verzeichnis der Holzgewächse in der königlichen Forstbaumschule 
bei Kiel. Kiel, 1822, S. 5. 

2) Dette Anlæg blev nemlig bevaret som Salgsplanteskole, efter at Forst-
undervisningen 1832 var flyttet til København (Amtlicher Bericht über die 
XI. Versammlung deutscher Land- u. Forstwirthe zu Kiel 1847, S. 325). 
SPRENGEL var i Kiel 1862 og har da set den gamle Forsthave. 

3) C. S. DE ROEPSTORFF : Meddelelser om danske Forstkandidater (for 
1840), se Tidsskrift for Skovvæsen 1896 B, Side 332. 

4) C. F. WEGENERS Mindeskrift (Annaler f. nordisk Oldkyndighed og 
Historie 1866, S. 31). 
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Skovriderens Søn S. R. C. Th. ULRICH var Forpagter 1) . Denne sidste 
Antagelse er dog urigtig; Lindholmsbøgen stammer ikke fra Jægers
pris, men fra Slagslunde Skov (se S. 106). Det synes mig imidler
tid betænkeligt at forkaste Familietraditionen om, at J. S. ULRICH 
har gjort Forsøg med Olden fra Fasanbøgen; han kan da have fort
sat dem, medens han som Pensionist boede hos sin Søn paa Lind
holm. Planten var kun lille, da den 1867 kom hert i l ; en Tradition 
siger endog, at ULRICH medbragte den i sin Tobakspung; Alderen 
er saaledes næppe over 50 Aar og Træet kan maaske være af Olden 
fra 1858, ligesom Planterne i Lyngby Skov stammer fra Aaret 1900; 
i begge Tilfælde har de forudgaaende Somre 1857 og 1899 udmærket 
sig ved en ganske ualmindelig Varme og Mangel paa Nedbør. 

Hængebøgen findes endnu i Haven ved Lindholm Forpagter-
gaard; den er 5 m høj, og Stammens Omfang i Brysthøjde er c. 
57 cm (7 Tm. i Diameter); Træet staar paa en lille Plads, omgivet 
af et Busket, som, inden det blev stævnet, ha r trykket Kronen en 
Del; den er skævt udviklet, og de senere Aars Topskud har ikke 
søgt saa meget udad, men mere til Vejrs, hvorved Kronens øverste 
Del ikke faar den rigtige kuplede Form. I 1867 fik Forpagter 
ULRICH Lov at udvide Haven, og i dette nye Haveanlæg findes 
Hængebøgen; Godskontorets Kopibøger viser, at han fra Skovens 
Planteskoler fik forærende, hvad han havde Brug for af Planter, 
hvorimod han selv maatte købe Frugttræerne. Pladsen viser, at 
man har plantet Hængebøgen samtidig med, at det øvrige Anlæg 
blev udført. Væksten har altsaa ingenlunde været langsom2) . 

En Hængebøg, som staar i Hoffotograf PETERSENS Have paa 
Strandvejen Nr. 28, er af hans Fader bragt hjem fra Skoven for c. 
40 Aar siden, og da den ældre Hoffotograf P. færdedes meget paa 
Jægerspris, kan Træet maaske stamme herfra3) . 

Da et af Reguleringskommissionens Medlemmer, CONRAD SARAÜW, 

tyve Aar efter Opholdet paa Jægerspris bestyrede Petersgaards Skov
distrikt, modtog han Besøg af den tyske Oberförster SPRENGEL, der 
meddelte sine Indtryk fra Danmarksrejsen i Forstliche Blätter. Ar
tikelens tredje Afsnit4) handler om »Merkwürdige Bildung von Buchen 
in Jägerspries auf Seeland«; det er da maaske SARAUW, der har 

*) Meddelelser fra kgl. Skovfoged G. W. F. ULRICH, Fruerhøj. Jfr. G. H. J. 
ULRICH: Stamtavle over Familien ULRICH, 1878, Tavle IV. 

2) Meddelelser fra Skovrider H. HEDEMANN, Lindholm og Forpagter U L 
RICHS Søn, Godsejer J. S. ULRICH, Skjoldemose. 

3) Meddelelse fra Forstkandidat T H . JAGD. 
4) Forstliche Blätter, udg. af JULIUS THEODOR G R U N E R T , H . 7, 1864, S. 242—244 
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henledet sin Gæsts Opmærksomhed paa disse Træer. SPRENGEL 
fremhæver Forskellen mellem den naturlige Kroneform, der minder 
om en Halvkugle eller en Kulmile, og den kunstigt formede Fasan
bøg, der ligner en Tjæreovn; de sammenvoksne Grene danner under
tiden Figurer, der straks kunde bruges til Komte-Sele. Forfatteren 
viser Forskellen mellem Havernes pendala-Former og de danske 
Hængebøge og tilføjer, at disse heller ikke ligner de kugleformede 
Bøgekroner, som man finder hos gamle Bøge paa Froststeder, sær
lig hvor der er Kalkjord. Han søger forgæves efter Aarsagen til 
den abnorme Form og nævner, at Formering ved Frø hidtil ikke 
har villet lykkes. Endelig bemærker han, at disse Bøge er vel
bekendte blandt de danske Forstmænd, og at Jægerspris er det 
eneste Sted, hvor de findes. 

Efter at »de tusindaarige Ege« var beskrevne og afbildede, fin
der vi dem jævnlig omtalte i Litteraturen. Hængebøgene uden for 
Fasanhaven derimod nævnes langt mindre. Da jeg i 1885 under et 
længere Ophold paa Jægerspris havde gjort Bekendtskab med Fasan-
gaardens Hængebøg og med Udtalelserne i den ovenfor citerede 
Driftsplan, blev begge Dele 1899 omtalte i en Fremstilling af Skov
træernes Arvelighed1), efter at være supplerede med Oplysninger 
fra Grev SPONNECK og, for Frederiksværkegnen, fra JOHS. HELMS. 

Senere ha r P. BORCH, som fra 1887 til 1895 bestyrede Jægerspris 
Skovdistrikt, givet en kortfattet med Billeder udstyret Beskrivelse af 
Hængebøgene2). I nyeste Tid har Udvalget for Naturfredning ud
virket en officiel Tilkendegivelse fra Direktionen for Jægerspris 
Stiftelse om Fredningen af Distriktets Hængebøge3), men disse 
har, som man ser, allerede længe været Genstand for Bestyrernes: 
WELLENDORFS, BORCHS og Grev SPONNECKS, Opmærksomhed og 

Omsorg. 

F a s a n h a v e n s Bøg er vel til Dels formet ved Kunst , m e n 

h a r p a a den a n d e n Side s taaet saa frit, at dens na tur l ige Anlæg 

er k o m n e til Udfoldelse. Det h a r da sin Interesse a t s tudere 

dens Grenebygning og Skuddanne l se . Fig . 32 viser den øverste 

eller re t te re yders te Del af nogle Aarsskud , der alle er tagne 

fra den ned re Del af Kronens sydlige Side. Man ser, a t a er 

et ganske n o r m a l t bygget S k u d ; b ender i to Knopper , af hvi lke 

') L. A. HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug, 1898—1902, S. 119. 
2) De naturlige Hængebøge ved Jægerspris (Tidsskriftet Haven 1902, S. 

251). 4 Fotografier var udstillede i København 1888 (Katalog, A, Nr. 225). 
3) Botanisk Tidsskrift Bd. 28, S. XLI. 
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den ene dog er større end den anden; hos c er denne Tvil
lingdannelse endnu stærkere fremtrædende, og den ene Knop 
har et mærkeligt vredent Udseende. Endnu mere abnorm er 
dog Knopstillingen paa d, som ganske svarer til hvad vi finder 
paa et Topskud, der har været beskadiget af Nattefrosten, saa-
ledes som afbildet og beskrevet af Jægermester HAUCH1). 

Fig. 33 viser en Kvist, ligeledes fra den nedre Del af 
Kronens sydlige Side. Den naturlige Stilling var noget ander
ledes end paa Figuren, idet den ældste ranke Del voksede 
skraat nedad. Man ser, hvorledes nogle Skud vrider sig paa 

d e b a 

Fig. 32. Aarsskud af Fasanbøgen. Maalestok c. 1:3. A. HOLTEN fot. 1908. 

en højst fantastisk Maade, og det slanke Aarsskud, der ses 
øverst paa Figuren, bøjer sig uden nogen synlig Grund omtrent 
90° tilbage fra den naturlige Retning; det lille Skud, der paa 
Figuren gaar skraat nedad, er vistnok den oprindelige Hoved
akse. Naar man sammenligner denne Figur med Fig. 4, ser 
man tydeligt Ligheden mellem Afkommet og Modertræets Kvist. 

Fra Fasangaarden gaar vi gennem den midterste Del af 
S l o t s h e g n e t mod Vest over Store Højmose (25), hvor der 
findes en Række statelige og velbevarede Hængebøge i den 
unge Askeskov. Ved Skovens Vestside følger vi Vejen langs 
Hegnet, hvor der ligger en smal Strimmel Haardbund (26), og 
her træffer vi atter mange Hængeformer, til Dels dog af et 

') Nattefrostens Virkning paa ung Bøgeskov (Det forstlige Forsøgsvæsen 
Bd. II, S. 5). 
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noget andet Udseende. Fig. 34 er en lav, noget krybende Form, 
der i Marts 1908 er tæt besat med visne Blade, uagtet den staar 
meget udsat for Vinden; dette Træ minder om Fig. 3 i Lyngby 
Planteskole, saaledes som man kan tænke] sig, at den unge 
Plante med Aarene vil udvikle sig. 

Den samme Evne til at holde Løvet genfinder vi hos den 

Fig. 33. Kvist af Fasanbøgen, set fra oven. Maalestok c. 1:10. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

tredelte Bøg eller Gruppe af tre Bøge, Fig. 35, der forekommer 
lidt syd for den paa Fig. 34 afbildede. Det midterste Træ er 
næsten formet som Fasanbøgen, det til højre paa Billedet be
gynder med at krybe, men har dog noget opadgaaende Stamme, 
medens Stammen til venstre vedbliver at være krybende. 

Længere mod Nord staar tæt ved Skovens Vestside (27) 
en mægtig knudret Bøg, Fig. 36, der nu er stillet ganske frit 
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men bærer Præg af at have været omgivet af andre Træer. 
To af Hovedgrenene danner en usædvanlig stor, øjeformet 
Sammenvoksning. Liglieden med de tidligere beskrevne For-
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Fig. 34. Krybende Bøgjjji Slotshegnet, set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1908. 
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Fig. 35. Gruppe af Bøge fra Slotshegnet, set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

mer er utvivlsom; særlig paa Grenen til højre ser man en tyde
lig Proptrækkerform. Dette Træ er det største, vi har truffet 
paa, thi det maaler 1 m over Jorden 381 cm i Omfang. 



[49] I' 

Efter en Fortegnelse, som Grev SPONNECK har udarbejdet, 
findes der i alt 9 udprægede Hængebøge i Slotshegnet, nemlig 
7 i Afdeling 243 (25-26), 1 i Afd. 230 (27a) og 1 i Afd. 2te (25), 
et tiende Træ staar i Slotshaven under Eg (27 b). Mange har 
sikkert maattet vige for Skovkulturen, men der dukker, som 

Fig. 36. Den store Bøg i Slotshegnets Vestside, set fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Grev SPONNECK fremhæver, stadig nye op, af hvilke nogle be
varer Formen, medens andre »gaar fra det igen«. At medtage 
alle Mellemformer og smaa krybende Bøge her vilde føre alt 
for vidt. 

Hængebøge forekommer ikke blot i Slotshegnet. Ogsaa 
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den nordligere Skov K o h a v e n indeholder udprægede Former, 
af hvilke en højere (28) og en lavere (29) ses paa Fig. 37 og 
Fig. 38. Disse Træer staar i Afd. 203 og 207. Desuden findes 
der i denne Skov tre andre Hængebøge, nemlig en i Afd. 195 
ved Afdelingslinien mod Syd (29 a), en i Afd. 201 ved Randen 
af en Askemose (29 b), og en i Afd. 218, Strandmosen (29 c). 
I Afdeling 212 har Grev SPONNECK underplantet en Egeholm (29 d) 
med unge Bøge af samme Kuld som de ovenfor omtalte Plan
ter i Lyngby Skov. 

Nylig har Grev SPONNECK i den sydlige Del af N o r d s k o 
ven (Hornsved) fundet et Par smaa Hængebøge1). 

Paa Tilbagevejen fra Kohaven lægger vi Vejen om ad 
S l o t s h e g n e t s P l a n t e s k o l e (30). Her findes mod Syd
øst et Bed med Planter fra Fasanhaven (Oldenaaret 1900), og 
skønt en stor Del af de mest karakteristiske Former er ud
tagne til Brug i Lyngby Skov eller i Kohaven, medens andre 
er udplantede under en gammel Eg i Planteskolen syd for 
Indgangen, indeholder Bedet dog saa mange mærkelige Van
skabninger, at man maa følge den fremtidige Udvikling med 
Interesse. I Lyngby Skov er de enkelte abnorme Bøge isole
rede fuldstændigt, saaledes at de frit kan følge deres Natur; 
her derimod finder vi en Tykning, i hvilken de mest krybende 
Former efterhaanden undertrykkes, medens de skæve bugter 
sig slangeagtigt frem mellem ranke Stammer og Skud. 

Nord for Indgangen staar en lille Blodbøg, som Grev 
SPONNECK har fundet i Kohaven og flyttet ind i Planteskolen 
paa Grund af Løvets Farve. Mærkelig nok er Blodbøgen efter 
at være flyttet tillige blevet en Hængebøg, hvilken Sammensæt
ning vistnok hører til Sjældenhederne. 

Gennem Neder Draaby fører Vejen til Frederikssund os 
gennem F æ r g e l u n d e n , hvis høje Skovbakker vi fra Havelse 
har set mod Sydvest, hvor de syntes at lukke for Roskilde
fjorden. I Stedet for at følge Landevejen begiver vi os ad en 
Skovvej op igennem den store omtrent 100 Aar gamle Bøge
bevoksning, der er frembragt af Skovrider SAUST. Ved Pavil
lonen (61), der ligger vest for Færgegaarden, finder vi en 
Række purrede Former, som er langt ældre end den omgivende 

1) Det bemærkes, at jeg ikke personlig har søgt efter Hængebøge i 
denne store Skov, som det vilde tage et Par Uger at gennemgaa, naar Under
søgelsen skulde svare til Arbejdet ved Frederiksværk og Buresø. 
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Fig. 37. Lav Hængebøg i Koliaven, set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1907. 
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Fig. 38. Meget lav Hængebøg i Koliaven, set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1907. 



Fig. 39. Hængebøg i Færgelunden, set fra Sydvest. A. HOLTEN fot. 1908. 
Den mørke Plet forneden i Forgrunden er en Egestub; i Baggrunden til højre 

ser man Roskildefjord og Bakkerne nord for Frederikssund. 

Del forstlige Forsøgsvæsen ti . ?. Aug. 19Ö8. 6 
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Skov og vistnok Rester af en større Gruppe. Spredt i Skoven 
finder vi lignende skæve og bugtede Træer mellem de ranke 
som paa Høbjærg (Fig. 18), medens Skævheden andre Steder 
synes en Følge af Saaning med stor Afstand mellem de be
arbejdede Kvadrater. 

Lidt længere mod Syd (62), paa en østlig Hælde og under 

Fig. 40. Bredkronet, krøllet Bøg i Færgelunden, set fra Sydvest. 
A. HOLTEN fot. 1908. I Baggrunden til højre Roskildefjord og Bakkerne 

nord for Frederikssund. 

gode Læforhold, staar en udpræget proptrækkeragtig Hængebøg 
(Fig. 39), omgivet af rank Bøgeskov, paa en lille aaben Plads 
hvor Egestubbe og hensygnende Hasselkrat fortæller om en 
tidligere Holm af Lysiræer, under hvilke Hængebøgen har kun
net vokse op, medens den nu renses op af de omgivende Bøge 
og trues med at blive overskygget af dem. Dette Træ har 

6* 
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længe været kendt og er optaget paa Grev SPONNECKS For
tegnelse. 

Syd for denne udprægede Hængebøg finder vi flere bug
tede Mellemformer blandt ranke, smukke Bøge; tæt ved Skov
fogedens Bolig (63) staar en lavkronet Hængebøg, under hvil
ken der er opsat en Bænk, og i Skovens Vestside, lidt nord 
for Huset, staar der en mægtig bredkronet og krøllet Bøg, som 
er blevet mere synlig end før, nu da en ung Granbevoksning 
langs Hegnet er hugget bort. Hængeformen er ikke fremtræ
dende hos dette Træ (Fig. 40), men det minder om Bøgene i 
Brødemose Skov og paa Høbjærg. Højst ejendommelig er en 
lille trekantet Sammenvoksning, der ses til højre, hvor en Gren 
synes at staa paa en anden, ligesom de tobenede Træer, med 
hvilke vi senere skal gøre Bekendtskab, staar paa Jorden. 
Denne Bøg danner Overgangen fra de udprægede Hængebøge 
paa Jægerspris til de mange andre abnorme Former, af hvilke 
vi alt har undersøgt en Del. 

Egnen omkring Buresø. Fra Lyngby Skov til Roskilde er 
Landet øst for Fjorden ganske blottet for større Skove, indtil 
man fjerner sig omtrent 7 km fra Kysten, hvilket ses paa Over
sigtskortet S. 124. Den første Skov vi møder, naar vi kommer 
nordfra gennem Strø Bjærge, er L y s t r u p S k o v , der hører til 
2det Frederiksborg Distrikt og kendes af alle midaldrende 
Forstmænd, som har studeret paa Landbohøjskolen, hvor de 
ikke kunde undgaa at tegne Kort over Skoven. Et Engdrag, 
der til Dels ér i fremmed Eje, og et Vandløb deler den fra 
Nord til Syd i to omtrent lige store Arealer, som i Nordsiden 
hæver sig til anselige Bakker med vide Udsigter op mod 
Arresøen. 

I den unge Bøgeskov øst for Skovløberstedet Højagerhus 
findes paa en Bakke i Afd. 2 a (64) en lav bredkronet Hænge
bøg af betydelig Alder. Delte Træ er velkendt paa Distriktet, og 
Skovløber LARS PETERSEN fortæller os, at det for 40 Aar siden 
stod i et Krat af meget store Hasselbuske; Træet skulde fældes, 
og han havde allerede sammen med sin Fader, der ligesom 
tidligere Farfaderen var Skovløber paa samme Sted, lagt Saven 
til Rette, da Skovfogeden i sidste Øjeblik sagde: Lad det staa, 
det . . . . Senere er det blevet beskadiget ved Fældning af et 
Nabotræ, saa at en Gren har maattet skæres af, og det trykkes 
nu stærkt af den omgivende Skov. Fig. 41 viser denne Hænge-
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bøg, der minder om Formerne ved Jægerspris uden dog at 
kunne maale sig med dem i Skønhed. 

Fra først af ved man ikke at fortælle om flere Hængebøge 
i denne Skov, men da vi vedbliver at spørge ud og selv finder 

Fig. 41. Hængebøg i Lystrup Hegn, set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

en lille undertrykt Slangeform tæt ved Huset, faar vi anvist 
en ung, noget hængende Bøg i Afd. 9 ved Vejen, og Skovløbe
ren viser os længere mod Syd i en ung Kultur nogle lave 
Bøgepurrer, som er de sidste Rester af en lav, vidt udbredt 
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krybende Bøg, der synes at være borthugget for en halv Snes 
Aar siden; de enkelte Grene har vistnok slaaet Rod, og saa-
ledes kan der nu fremkomme en Krans af Skud fra Stubbene. 

Vi følger Mosens østlige Kant mod Nord og finder her i 
Skovranden (65) talrige Bøge med hængende Grene eller Zigzag-
Vækst. Bevoksningen mod Nord minder en Del om, hvad vi 
har set paa Høbjærg (Fig. 18). Ved Grænsen mellem 8 a og 
8 c, paa den stejle Hælde ud mod Mosen, staar der en Bøg, 
hvis nedre Grene kryber hen ad Jorden, fejer den ren og 

Fig. 42. Rodslaaende Grene af Bøg, Lystrup Hegn, set fra Syd; den ene 
Gren er mærket X , den anden O. A. HOLTEN fot. 1908. 

undertiden slaar Rod; en Gren er i Omfang 7 cm, før den gaar 
i Jorden, men 19 cm, hvor den kommer op igen; en anden er 
10 cm i Omfang og tør paa det Stykke, der er nærmest ved 
Stammen, men grønnes længere ude, hvor den er delt i to 
kraftige Grene med 19 og 25 cm Omfang. Fig. 42 viser disse 
rodslaaende Grene. 

Lidt længere mod Nord finder vi Bøge med usædvanlig 
smukt hængende Grene, af hvilke en enkelt ses paa Fig. 43. 
I Nærheden forekommer paa Bakkehælden flere udprægede 
Zigzagformer under den lysnede Bevoksning af Fyr og Gran; 
en har øjeformede Sammenvoksninger, en anden (Fig. 44) er 
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næsten krybende. Rundt om paa Bakken findes der spredt 
selvsaaet Opvækst af Bøg, som er rig paa abnorme Former. 

De unge Bevoksninger i Skovens sydvestlige Del, Slange
rup Krat, indeholder mange Mellemformer, men noget meget 
udpræget eller mærkeligt har jeg dog ikke fundet her. 

Fig. 43. Hængende Bøgegren i Lystrup Hegn, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Lystrup Skov har en ejendommelig Historie. Efter at Sko
ven, der i hvert Fald for en Del er gammel Stutterivang, havde 
lidt meget af Heste og af Vildt, blev den forynget, men i den 
snerige Vinter 1813/14 viste Musene sig »i uhyre aldrig før af 
mig, hverken her eller paa andre Steder, set Mængde,« siger 
G. SARAUW1). De angreb ikke blot Bøgene indtil 12—14 Tom-

*) Forst-Beskrivelse, Taxation og Driftsplan for de kongelige Skove paa 
det Frederiksborgske Distrikt, udarb. i Aarene 1827 og 1828, særlig S. 106— 
109 og 178 (Skovreguleringen). 
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mers Diameter og afgnavede Barken rundt omkring Stammen 
lige til Veddet, men mere end 100 Tdr. Ld. Grankultur blev 
dels tilintetgjort, dels stærkt beskadiget; Lærk foretrak de for 
andre Naaletræer. Efter disse Ødelæggelser tog Tjørn og Hassel 
Overhaand, og det er vel et saadant Krat, vi kan takke for 
Bevarelsen af Hængebøgen Fig. 41. Den nordvestlige Del af 
Skoven, der endnu kaldes Jordhøj Krat, var for hundrede Aar 
siden ligesom Slangerup Krat »bevoksne med mange unge 60 
til 70aarige Ege, hist og her i Slutning, dog for det meste 
meget aabent, opløbne i det sig her findende Hæssel, Tjørne og 

Fig. 44. Skæv Zigzagbøg i Lystrup Hegn, set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908 

andet Krat.« Der er vel ogsaa en Mulighed for, at de abnorme 
Bøge, vi finder, kan være paavirkede af Fortidens Mishand
linger; dog maa det fremhæves, at den østlige Side af Skoven, 
Lystrup Kobbel, indeholder meget smuk Storskov af Bøg, og 
allerede G. SARAUW fremhæver, at her findes saa smuk Stang
skov, skønt den er fremkommen af forbidt Opvækst fra den 
tidligere Stutterivang, at de bedst fredede Planter komne af Frø 
(Samenloden) ikke kunde give bedre Skov1). 

Ogsaa senere vil vi faa Brug for de Oplysninger, som G. 

') Vaterländische Waldberichte, II, Stk. 1—2, S. 216. 
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SARAUW giver om Buresøegnens Skove. Det er et Held, at 
baade Lystrup Hegn og Krogenlund tidligere har hørt til Fre
deriksborg Distrikt, der baade er beskrevet i Litteraturen og i 
den forannævnte Driftsplan. Denne er et af de mærkeligste 
Arbejder fra Planlægningskunstens Storhedstid, udarbejdet af 
en Mand der, ligesom G. C. ULRICH, hvis Driftsplan for Frede
riksværk Skove er omtalt ovenfor, ikke blot beskæftigede sig 
med Planlægning, men 
ogsaa med praktisk 
Skovbrug og tilmed 
havde set sig vidt om 
i Verden1). 
Ved Gaarden S t r æ n g-

høj (66) mellem Ly
strup Skov og Lind
holm, den sidste Sta
tion før Slangerup, fin
des to smaa Vandhul
ler som Rester af en 
Sø, og langs deres øst
lige Side, paa en stejl 
Vesthælde, staar der 
endnu ung Stangskov 
af Bøg, med Indblan
ding af Eg, Ask, Has
sel m. m., hvis Form 
er upaaklagelig, naar 
Hensyn tages til, at 
Bevoksningen er stærkt 
udsat for Vinden og 
næppe har været fredet. 

Over Lindholm naar vi Uggeløse Skov, hvis høje Bøge 
er synlige vidt omkring. Terrainet falder gennemgaaende fra 
Nord til Syd ned mod en Dal, der ligger parallelt med Buresø-
Bastrup Sø, omtrent i Nordsjællands Vandskel; men Skoven 
gennemskæres i Retning fra Øst til Vest af Mosedrag, og vi 
maa her vente at kunne finde Hængebøge. Allerede tæt 
syd for Landevejen hen imod Skovens vestlige Del (31) staar 

') Om disse to Mænd og om Planlægningskunsten 1813—48 se A. OPPER-
MANN: Bidrag t. d. danske Skovbrugs Historie 1786-1886, S. 140-156. 

Fig. 45. Kort over Egnen omkring Buresø. 
Maalestok 1 : 60 000. 
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der i Mosekanten en temmelig udpræget middelstor Hængebøg, 
og længere mod Sydvest langs Hegnet (32) findes flere Mellem
former; men den smukkeste Hængebøg staar dog (33) nord 
for Sortemose ved Randen af en Granholm og er nu ved Sko-

T.w ^ # 4* j u * k***-i 

Fig. 46. Hængebøg i Uggeløse Skov, set fra Nordøst. A. HOLTEN fot. 1907. 
Den store nedfaldne Gren er siden fjernet. 

vens Foryngelse stillet frit; Fig. 46 viser dette anselige Træ, 
ved hvis Side der længe har ligget en stor slangebugtet Gren.' 

Over Engdraget kommer vi til den tredje af Distriktets 
Skove, Krogenlund , hvor der findes en Mængde af de sæl
somste Træformer saavel i unge Kulturer og Tykninger som i 
de gamle Bevoksninger. Allerede G. SARAUW skriver i sin oven-
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nævnte Driftsplan om denne Skov: »Bøgetræerne ere for største 
Delen maadelige og have en besynderlig Disposition til kroget 
Vækst med nedhængende vidtudbredte Grene, hvor Slutningen 
ikke forhindrer det. Dog maa formodes at ogsaa en alt for 

Fig. 47. Hængebøg ved Hegnsmandens Hus i Krogenlund, set fra Sydvest. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

længe vedholdende Beskadigelse af disse Træer imedens deres 
Opvækst har bidraget dertil, da der blandt de ældre Træer i 
denne Skov lindes adskillige meget store og høje. Største 
Delen af disse gaar sin Undergang i Møde og taaler ikke at 
henstaa længere, hvorimod det mindre, hvor kroget og kort-
stammet endog i Væksten, for en Del ser frisk ud endnu. 
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Alderen af det yngre kan antages til 100—120 Aar, og der
imellem staa Træer af 170—180 Aar og derover allerede;«. 

Nu indeholder Skoven fortrinsvis unge Kulturer og unge 
Bevoksninger indtil Stangskovs Alder; af virkelig Storskov er 
der kun lidet tilbage, men Skovrider A. HANSEN, der er vor 
kyndige og interesserede Fører i Krogenlund og Slagslunde 

Fig. 48. Hængebøg i Vestsiden af Krogenlund, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

Skove saavel som paa Distriktets østlige Del, kan dog vise os 
flere smukke middelstore Træer, der tilhører den Form, vi 
søger. Inden for Leddet ved Hegnsmandshuset staar (34-) en 
meget udpræget Hængebøg, Fig. 47, som Rest af den gamle 
Bevoksning. Da her kun har været Husplads i 25 Aar, er den 
Mulighed udelukket, at Træet skulde være plantet for Beboer-
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nes Skyld; det staar her, fordi det har kunnet komme frem i 
Skovens Udkant. Medens de tidligere Figurer viser Hænge
bøgene udefra, er det her lykkedes at faa et tydeligt Billede, 
der viser Kronens Indre. Nordvest for Træet, ved Gærdet ind 
mod Naboens Hus, staar en lille Hængebøg c. IVa m høj; i 
den lave Opvækst ved Træet findes flere skæve Overgangs-

Fig. 49. Gammel Bøgeskov i Krogenlund, set fra Nordvest. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

former og en ypperlig lille krybende Bøg, hvis Krone ligger 
hen ad Jorden og er fire Gange saa bred, som Træet er højt. 

Vi følger nu Skovens Vestside og finder her en Mængde 
mere eller mindre udprægede Hængebøge, af hvilke enkelte 
har en anselig Størrelse. Fig. 48 viser et Træ, der vokser ud 
mod Vinden (35); en meget smuk Parasolform, med 2 m høj 
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Stamme og med Grene, der naar Jorden og fejer den ren, har 
desværre taget Skade ved Beskæring og ved Tryk af Nabo
træerne. Længere mod Syd optræder krybende Former, der 
vokser skraat op gennem Ungskoven og undertiden end ikke 
stiger 30° op fra Jorden. At fotografere disse spinkle Former 
inde i Tykningen lader sig imidlertid ikke gøre. 

Paa en skraanende Flade i Krogenlunds sydlige Del findes 
endnu et Stykke gammel Skov, hvis Udseende passer godt til 

SARAUWS Beskrivelse. 
Mellem nogenlunde ran
ke og velformede Træer 
findes (36) mærkelige 
krogede Former, der 
undertiden (Fig. 49) hæl
der mod hinanden paa 
en saadan Maade, at 
Vinden ikke kan have 
formet dem. Fig. 50 
viser en krøllet Bøg, 
hvis Grene skyder sig i 
de forunderligste Slange
bugter ud mellem Nabo
træerne. 

Vest for denne Be
voksning er Skoven for
ynget, og Tykningen 
(37) indeholder en 
Mængde abnorme Smaa-
træer, snart skæve, snart 
redeformede eller tve

gede, ganske som i Skovene ved Frederiksværk. Hvor Bevoks
ningen er sluttet, overskygger den de mest krybende Former 
og dræber dem; men hvor der findes en lille Lysning, kan de 
leve og udvikle sig efter deres Natur. Fig. 51 viser et saadant 
Træ, der næsten ganske mangler opadvoksende Stamme, og 
hvis Hovedakser kryber hen ad Jorden. Et lignende Udseende 
vil de smaa Bøgeplanter i Lyngby Skov (Fig. 3) og ved Arresø
dal (Fig. 15) faa med Tiden. 

Rundt om i Ungskoven langs Skovens Sydside og i de 
unge Kulturer finder vi mere og mindre udprægede abnorme 

Fig. 50. Krøllet gammel Bøg i Krogenlund, 
set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1907. 
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Former. En særlig smuk og symmetrisk udviklet Hængebøg 
(Fig. 52) staar ved Stengærdet mod Syd (38), et lille Stykke 
øst for Udkørselen der fører ned til Buresøen. Skønt dette 
Træ har en anselig Alder og er meget udsat for Sydvestvinden, 
er det dog i Marts Maaned til Dels besat med visne Blade og 
minder i denne som i flere andre Henseender om Hængebøgene 
paa Jægerspris, f. Eks. Fig. 25. Tæt ved dette Træ staar et 
andet, hvis Krone dog er mindre alsidigt udviklet. 

Vejen fører fra Krogenlund forbi Buresøhus op til Slags-

Fig. 51. Krybende Bøg i Krogenlund, set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1907. 

lunde Skov. Til højre, paa Søens nordøstlige Bred, altsaa paa 
en Hælde mod Sydvest, ligger et Par smaa Skovholme og en 
lang smal kratbevokset Skrænt, der ligesom Buresø hører til 
M ø r d r u p . Medens de store Statsskove i henved halvandet 
Aarhundrede har været under forstmæssig Drift, optræder her 
smaa Rester af Fortidens Naturskov, hvor de oprindelige Træ
former maaske er omformede noget ved Mishandling, men 
næppe ved planmæssig Skovkultur og forstmæssig Udhugning. 

I Skovholmen nærmest ved Buresøhus finder vi Skraanin-
gen bevokset med mangestammede Bøge, hvis Grene synes sam
menslyngede, som om de var flettede med Kunst. Udseendet 
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minder om Bøgekrattet i Møllevang ved Frederiksværk (Fig. 19) 
naar dette tænkes forstørret mange Gange. Fig. 53 viser denne 
Skrænt (39) set fra Siden, medens Billedet Fig. 54 er taget 
nedefra op ad Bakkeskraaningen. Ved Bakkens Fod findes 
rigelig Opvækst af Hænge- og Krybeformer. Lidt længere mod 
Nordvest er der plantet Gran, som nu danner en tæt Ungskov 
i hvis Udkant der findes flere vrange Bøge. Oven for Bakken' 
i Granholmens Østside, staar en stor og smuk mangestammet 
Hængeform, der nu desværre trykkes af Granerne og vanskelig 

Fig. 52. Hængebøg i Sydsiden af Krogenlund, set fra Nord. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

lader sig afbilde ved Fotografi; længst mod Nordvest (40) 
synes der nylig at være fældet en stor bredkronet Bøg og i 
Nærheden findes flere abnorme Træer; ved Skrænten mod Vest 
hdt adskilt fra Granerne, staar der en overmaade bred og 
purret Bøg (Fig. 55). 

Forvalter BOSERUP, Ejerens Søn, meddeler os, at Træet af 
de purrede Bøge er meget haardt at save i. 

Langs Søen, forbi et Bælte af Æl og Birk, vandrer vi hen 
imod Mørdrupgaarden. Til højre paa Marken staar tre meget 
bredkronede Bøge (41), af hvilke den vestligste er tveget- den 



Fig. 53. Bøgekrat ved Mørdrup, set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

Fig. 54. Bøgekrat ved Mørdrup, set opad fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 20. Aug. 19Ö8, 7 
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af dem, der staar i Midten (Fig. 56), er ganske vist noget tryk
ket af Sydvestvinden, men Kronens nedre Del er særlig stærkt 
udviklet mod Syd, og Løvet har her en mørkere Farve end i 
den øvrige Krone, som om Træet var podet. Den frie Stilling 

Fig. 55. Purret Bøg ved Mørdrup, set fra Nordvest. A. HOLTEN fot. 1908. 

er ikke tilstrækkelig til at forklare Kronens Form; vi møder 
her en Type af abnorme Bøge, som vi ikke tidligere har fundet 
stærkt udpræget. 

I Gaardens Have (42) findes flere karakteristiske Hænge
bøge, af hvilke dog ingen er særlig smukke. 

7* 
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Den smalle Skovrand vest for Gaarden bærer en blandet 
Bevoksning, som indeholder flere smukke Hængebøge, der til 
Dels er beskaarne af Hensyn til Spadserestien. Flere Træer 
har en højst fantastisk Form, idet de kommer krybende som 
Slanger ned ad Jorden, og til Dels gennem Jorden, paa Skraa-
ningen (43). Fig. 57 viser en saadan stor Bøgepurre, der min
der om Fig. 19 i Møllevangen. 

Da her langs Buresøens Bred under Skrænten er Læ for 
vor almindelige sneførende Vind, har Snetryk maaske bidraget 

Fig. 56. Bredkronet Bøg ved Mørdrup, set fra Sydøst. A. HOLTEN fot. 1908. 

noget til at forme Bevoksningen, men Bøgenes Abnormitet er 
alt for stærkt udpræget til at kunne forklares alene paa 
denne Vis. 

Vesten om Buresø fører Vejen til Skovfogedboligen i 
S l a g s l u n d e Skov. Her findes tæt ved Vejen en middelstor 
Hængebøg (44-), og Skovens Vestside »Indelukket« (Afd. 31) er 
rig paa abnorme Former. I Driftsplanen af 1881 hedder det 
om den nordligste Del, Afd. 31a, at »Bevoksningen er i Vest
siden lidt aaben med krogede Træer«, medens der længere 
mod Syd, i 31 b, er »Sluttet, meget smuk Bevoksning med høje, 
jævnføre, velformede Stammer«. Ti Aar senere er Dommen 
om dette sidste Stykke dog mindre gunstig, thi den lyder i 
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Driftsplanen af 1891: »mod Vest med lave og krogede Træer«. 
I Virkeligheden indeholder baade 31 a og 31 b mange Bøge, 
som ligner den gamle Bevoksning i Krogenlund, men tillige er 
præget af at have staaet nær ved Skovens Udkant. Enkelte af 
dem er meget store; et Træ, der har mistet Halvdelen, maaler 

Fig. 57. Mangestammet krybende Bøg ved Mørdrup, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

endnu 367 cm i Omfang 2 m over Jorden; et andet, som 
0.8 m oppe maaler 343 cm, har mistet flere store Grene, der 
er raadnede bort og har efterladt Hulheder i Stammen; intet 
Under, at vi jager en Ugle ud af det knudrede Træ, da vi 
maaler det. Begge disse Træer staar i Nærheden af en Grus
grav (45), og Fig. 58 giver et Billede af Bevoksningen paa dette 
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Sted; men ogsaa længere inde i Skoven forekommer der Træer 
med krøllet Top og vidt udspærrede Grene. 

Idet vi følger Udkanten mod Syd, træffer vi i Randen af 
Somose, der nu bærer Ask (46), en stor purret Bøg, og ude i 
Mosen mellem de unge Asketræer staar talrige selvsaaede Bøge 

Fig. 58. Gammel Bøgebevoksning i Vestsiden af Slagslunde Skov, 
set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

af lignende, Udseende som det, vi gjorde Bekendtskab med ved 
Frederiksværk. Nogle minder om Træerne i Lyngby Skov 
(Fig. 2 og 8), andre om Former fra Brødemose Skov. 

Vi drejer nu mod Sydvest ud i det Skovstykke, der kaldes 
Høje Tykket. Her findes enkelte store Bøge over ung Bøge
kultur, som indeholder mange Planter, hvis Form er alt andet 
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end god. Overstanderne er gennemgaaende velformede; dog 
staar der en enkelt noget hængende Form ved Hegnet, og tæt 
ved en lille Planteskole (41) findes en »tobenet« Bøg (Fig. 59) ; 

der forneden har to Stam
mer, som højere oppe vokser 
sammen og siden atter 
skilles. 

Den midterste og nord
lige Del af Skoven er for
trinsvis midaldrende Be
voksninger, Formen er gen
nemgaaende taalelig god og 
vidner om, at den unge 
Kultur har været nogen
lunde tæt og regelmæssig. 
Hist og her finder man dog 
spredte abnorme Former; 
langs den nordøstlige Side 
ud mod Buresø (48) er 
Randtræerne ofte meget pur
rede og krøllede, skønt 
Skovbrynet ikke som i Store 
Lyngby Skov (S. 40), hvis 
Nordvestside vi mindes om, 
vender ud mod Vindsiden. 
Lidt længere inde i Skoven 
(49) nordvest for det Sted, 
der kaldes Hjortesølen, staar 
en hel Gruppe krogede 
Træer midt i den ranke 
Bevoksning; med Tiden vil 
de komme til at ligne den 
gamle Skov i Krogenlund, 
hvis de ikke bliver bort-
huggede eller undertrykte. 
Hegnsmanden fra Buresø
hus fortæller os, at disse krøllede Bøge i hvert Fald undertiden 
er meget seje. Længere mod Syd (50) finder vi en Bøg, der 
baade er bugtet og tveget (Fig. 60), hvorved den danner en 
Modsætning til de ranke Nabotræer, som fremhæver dens 

Fig. 59. Tobenet Bøg i Slagslunde Skov. 
set fra Vest. A. HOLTEN fot, 1908. 
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Mangler. Denne Træform er vel ikke saa afvigende som mange 
andre, men den frembyder særlig Interesse ved de Forhold, 
under hvilke den forekommer: dybt inde i en stor Skov, i en 

Fig. 60. Bugtet og tveget Bøg i Slagslunde Skov, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

regelmæssig, sluttet og ensaldrende Bevoksning, paa Haardbund 
og jævnt Terrain. 

En Sti fører os mod Syd ned til Skovens Udkant. Her 
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finder vi i Randen af Store Ravns Mose, der er bevokset med 
Stangskov af Ask (51), en smuk, middelstor Hængebøg, som 
dog er noget ensidigt udviklet; lidt længere mod Sydvest staar 
langs Hegnet en Række abnorme Former, og naar vi gaar mod 
Nordøst, kommer vi forbi et Par Mellemformer til den store 

Fig. 61. Den store Hængebøg paa Festpladsen i Slagslunde Skov, 
set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1908. 

smukke Hængebøg (Fig. 61) paa Festpladsen (52). Fig. 62 
viser os et usædvanlig stort »Øje«, som Grenene danner ved 
den hos vrange Bøge almindelige Sammenvoksning. 

Dette Træ er vistnok den mest anselige Hængebøg i Nordøst
sjælland næst Fasanhavens Bøg og har ligesom denne længe været 
kendt af Forstmændene, saa at den allerede har sin Historie. 
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Festpladsbøgen henstod ubemærket og tæt omgivet af andre 
Træer, da G. W. F. B. ULRICH i 1854 blev Skovfoged i Slagslunde 
Skov. Han fandt Træet, lysnede for det og plantede senere, c. 
1880, en Hæk af Avnbøg omkring Pladsen1). I Driftsplanen af 
1881 hedder det, at »I Slagslunde Skov findes et meget smukt 
Eksemplar af en Hængebøg, som fortjener at fredes paa bedste 
Maade. Enkelte mindre Hængebøge træffes ogsaa i andre Skove«. 
Paa lignende Maade udtrykker Driftsplanen af 1891 sig. 

Mærkeligt er det, at den ældre Skovfoged ULRICHS Fader, den 

Fig. 62. »Øje« paa Festpladsbøgen, set fra Sydøst. A. HOLTEN fot. 1907. 

ovenfor nævnte Skovrider JUSTUS SIGISMUND ULRICH, der bestyrede 

Slagslunde Skov som en Del af (det gamle) 2det Københavns Di
strikt 1845—51, ikke den Gang synes at have studeret Skovens Hænge
bøge. Men det er vel gaaet ham som saa mange andre, der kun 
har lagt Mærke til de store Træer, og for 60 Aar siden har Fest
pladsbøgen været langt mindre end nu. En Snes Aar senere, da han 
som gammel Mand besøgte sin Søn i Slagslunde Skov, har han ført 
den Plante, som stammer fra Festpladsbøgen, til Lindholm2) . • 

Skovfoged U L R I C H , F r u e r h ø j , f remhæver , at Fes tp lad

sens Hængebøg u d m æ r k e r sig ved a t have t ykke re og mere 

') Meddelelser fra Skovfoged G. W. F. ULRICH paa Fruerhøj. 
2) Meddelelser fra Godsejer J. S. ULRICH, Skjoldemose (jfr. S. 72). 
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blanke Blade end de almindelige Bøge, medens Træets Olden 
er usædvanlig lang og smal; Veddet af de hængebøge-agtige 
Træer er efter Hr. ULRICHS Erfaring tungtspalteligt og sejt. 

Der har intet sikkert kunnet oplyses om, at man skulde 
have gjort Forsøg med at samle Olden af denne Hængebøg, 
men den ældre Skovfoged ULRICH mente absolut, at Formen 
var arvelig, og der er ifølge Meddelelse fra hans Søn hugget 
mange »Halvblods i første Gennemhugning, hvor de ret ofte 
forekom «•. 

Under 8. April 1907 har Landbrugsministeriet paa Foran
ledning af Udvalget for Naturfredning bestemt at frede de 
tvende Hængebøge i Slagslunde Skov Afd. 38 og et passende 
100—200 Alen bredt Bælte i Vestsiden af Afd. 31, saaledes at 
denne Skovstrimmel indtil videre ikke forynges, men behandles 
med saadan Gennemhugning, som er egnet til Bevaring og 
Udvikling af den der forekommende gamle Bøgebevoksning, 
ligesom Ministeriet bifalder det af Skovrideren fremsatte For
slag om, at de øvrige paa Distriktet forekommende Hængebøge 
indtil videre af ham fredes og i en kommende Plan for Di
striktet beskrives som Træer, der bør overholdes. 

Da Skovrider HANSEN meddeler os, at der i G a n l ø s e 
E g e d ikke findes særlig udprægede Hængebøge, men kun 
(i Afd. 48 c og 48 a) ældre (53) og yngre (54-) Mellemformer, der 
minder om Krogenlund, begiver vi os fra Slagslunde Skov over 
Hessel til Distriktets største Skov G a n l ø s e O r n e , hvor Skov
foged PETERSEN har været ansat i en lang Aarrække og kan for
tælle om, at der for en Snes Aar siden fandtes mange Hængebøge 
i Skovens vestlige Udkant; en Tid fredede han endog den største, 
indtil han fik gentagne Paalæg om at hugge den bort, men der 
findes endnu Mellemformer i det nordvestlige Hjørne af Nyvang. 

Vi gennemgaar i Snefog Skovens Vestside, fra Fægyden til 
det Hjørne, der skyder sig ud mod Ganløse By, og finder her 
en Mængde abnorme Former, som svarer til hvad vi tidligere 
har set; en særlig krøllet Bøg vises paa Fig. 63, der er et an
seligt Træ, som staar et Stykke fra Skovens Udkant. Lige 
paa Hjørnet (67) staar en stærkt beskaaren Hængebøg, der 
udmærker sig ved, at ikke blot 2, men endog 3 Stammer har 
forenet sig, saa at der fremkommer et Hul med tre Udgange, 
hvilket er gjort anskueligt paa Fig. 64. 

Sneen falder tættere og tættere; i Skoven kan vi hverken 



arbejde med Kort eller med Fotografiapparat. Vi studerer da 
Skovkortet i Stuen og fæster Opmærksomheden ved den vidt
strakte Maglemose, der ligger midt i Ganløse Orne. Syd for Vejen 
fra Nyvang til Skovfogedstedet strækker en Tunge af højere lig
gende Grund sig ud i Mosen, og paa vort Spørgsmaal om, 

Fig. 63. Krøllet Bøg i Vestsiden af Ganløse Orne, set fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

hvorledes den gamle Bøgeskov, i hvis Sted der nu er plantet 
Gran, saa ud, fortæller Skovfoged PETERSEN os, at her, i Afd. 
54 c, stod for 20 Aar siden mange store vredne Bøge, der 
voldte saa megen Vanskelighed ved Opskovningen, at Arbej
derne kaldte Stedet »Det blodige Hjørne« (68). 
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Paa Vej fra Ganløse Orne mod Nord kommer vi over Mølle-
aaen op i T e r k e l s k o v (69). Ogsaa her finder vi sælsomme 
vredne Former blandt de Bøge, der staar paa Kalkværkets 

• - * • ' > • • • 

r*'A^'v**s 

* ' La-*-'; W -

Fig. 64. »Øje« i en Hængebøg, c. l ' /2 m over Jorden, i Ganløse Orne, 
set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

Affaldsdynger og i den unge Skov mod Nord, men intet, som 
er mere abnormt end hvad vi har set i Distriktets øvrige 
Skove. 
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Over en af Egnens dybe Dale fører Vejen op til Skovrider-
gaarden og F a r u m Li l levang, Tæt uden for Huset, ved 
Skovens vestlige Side, findes i Læbæltet en lille Bøg med rank 
Stamme indtil lVg—2 m Højde og derefter vandret udstrakte 
Grene, en Form, der minder om Fig. 2 og passer godt til 
Stedet. Længere mod Øst staar ved Vejen en bred purret 
Bøg, og den gamle Skov (Afd. 73), af hvilken et Stykke er 
fredet i Henhold til Landbrugsministeriets Bestemmelse, min
der en Del om Storskoven i Krogenlund. Mest Interesse frem
byder dog en lille krybende, vistnok selvsaaet Bøg, Fig. 65, 

Fig. 65. Krybende Bøg i Farum Lillevang, set fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

som Skovrider HANSEN har fundet i Sommeren 1907, og som 
hidtil har staaet ubemærket, tæt op ad en Fodsti der fører fra 
Skovridergaardens Have ud igennem en midaldrende Ege-
bevoksning (70). Det sneer nu kun ganske svagt, og den 
mærkelige lille Plante kan fotograferes paa lys Baggrund og 
Underlag. Dens tætte Pels af visne Blade skjuler Formen, og 
vi fjerner dem derfor varsomt fra den ene Halvdel af Planten, 
saaledes at man ser, hvorledes Grene og Kviste er bøjede. 

Ligheden med Fig. 3 i Lyngby Skov er øjensynlig, men 
medens dette sidste Billede viser Afkommet efter en udpræget 
Hængebøg, Træet i Fasangaardens Have, er der ikke mig be-
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kendt noget stærkt hængende Modertræ, fra hvilket Planten i 
Farum Lillevang kan tænkes at nedstamme. Her ligesom i 
Brødemose Skov synes en Form, hvis Abnormitet ikke er 
særlig paafaldende, at frembringe Afkom, der fjerner sig saa 
stærkt som tænkeligt fra Artens normale Type. 

Fra Ordrup til Hillerød. Naar vi ad Kongevejen gennem 
Nordsjælland nærmer os Gjentofte, møder vi de sydligste Ud
løbere af det Skovland, der strækker sig helt op til Græsted 
og fra Slangerup til Øresund. 

Allerede i B e r n s t o r f P a r k , ved Stien fra Ordrup til 
Gjentofte Station, finder vi vrange Bøge, baade krøllede og 
hængende Former saavel som Kandelaber-Træer, men dog 
intet af særlig Interesse. Banen fører os nu til Holdeplad
sen Smedebakken ved S o r g e n f r i P a r k (71), hvis Bøge
skov har leveret Olden til en betydelig Del af H. C. ULRICHS 

Bøgekulturer paa 1ste Københavns Distrikt. Ved en Gennem
gang af den Del, der ikke er afspærret, finder vi mange gode 
normale Former, men omkring Slottet staar der flere brede 
Bøge, flerstammede Træer forekommer jævnlig, og mod Vest, 
ved Kongevejen, findes Redeformer af Bøg under en Bevoks
ning af Lystræer, som indeholder enkelte Bøge med rank 
Stamme og krøllet Top. Lidt længere mod Syd staar en bred 
purret Bøg frit paa en Græsplæne; den er stammet op til 2 
Meters Højde og deler sig 4 m fra Jorden i flere store Grene, 
som breder sig til en tæt Skærm, der maaler c. 13 m i Dia
meter. Ved Udgangen til Prinsessestien staar en stor, stærkt 
delt Bøg, og langs Aastien, især mod Nord, findes mange hæn
gende og ludende Former, der minder om, hvad vi har set 
ved Arresødal (Fig. 14); et tvedelt Træ ved den hvide Bro til 
Sorgenfrigaards-Kvarteret synes at udmærke sig ved at springe 
senere ud end den omgivende Skov, og yderst ved Udgangen 
til Brede staar en Hængeform med begyndende Zigzagvækst. I 
den unge Kultur findes flere vrange Bøge, medens man paa 
mange andre Steder i Parken kan se, hvorledes Kulturer ud
førte paa stor Afstand med Planter optagne i Skoven kan ud
vikle sig smukt og give ranke Stammer. 

Fra Ørholm Station begiver vi os op i R a v n e h o l m e n e , 
den lille Statsskov der staar paa Mølleaaens nordlige Bred. 
De stejle Skrænter maa her antages at have kunnet være et 
Tilflugtssted for vrange Bøge, og da Skoven for noget over 
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hundrede Aar siden blev taget under forstmæssig Behandling, 
var den meget aaben, saaledes at en stor Del af Arealet blev 
tilkultiveret med Gran, men de gamle Bøgepurrer blev be
varede. Allerede naar vi stiger op ad Skrænten (72) nord for 
Ørholm Kro, finder vi i Ungskoven udprægede Slangeformer, 
og talrige forskellige Redeformer forekommer i den selvsaaede 
Opvækst syd for Skovens Hovedvej (Afd. 126). Her fandtes 
Storskov af Gran og Fyr, som blæste om i 1894 og føl
gende Aar; spredt i den unge Kultur, der nu er frembragt, 
staar de Bøge, som har kunnet spire frem i Naaleskovens 
Skygge, og flere gamle Træer paa Aaskrænten er saa vrange, 
at Opvæksten godt kan stamme fra dem. I denne Skov, som 
er fattig paa gode Bøgeformer, er der undertiden samlet Olden. 

Øst for Ravneholmene ligger den lille private Skov H o l 
m e n s K r a t (73), hvor vi finder Opvækst af vrange Bøge, og i 
Skovbrynet mod Nordvest, tæt ved Skellet, staar en mandshøj 
udpræget krybende Form med kort Stamme; Træet vokser ud 
under en midaldrende Eg, og en enkelt stor Gren er skaaret af. 
Ogsaa længere mod Nord finder vi vrange Bøge under ældre 
Egeskov. 

Vor Vandring langs Mølleaaen har ført os et Stykke mod 
Nordøst. Vi vender nu tilbage og overskrider Kongevejen ved 
L o t t e n b o r g , hvor der (7i) ned mod Prinsessestien findes 
mange purrede Bøge, til Dels i Zigzagformer. Vi følger Stien 
til F r e d e r i k s d a l , gaar over den hvide Bro og har nu Aaen 
paa højre Haand, indtil vi naar Kroen. Paa denne Skraaning 
(75), der hælder mod Nordnordøst, findes en Vrimmel af 
vrange Bøge, baade gamle Træer og ung Opvækst, baade hæn
gende Former, skæve Træer som i Store Lyngby Skov og 
vidt udspærrede Lænestols-Former; at afbilde alt, hvad her 
findes, vilde være uoverkommeligt. 

Det var fristende at fortsætte mod Vest og Nordvest til 
Farum, hvor vi sluttede den forrige Udflugt, og hvor det bak
kede Terrain med Smaasøer og Moser lover os en rig Høst, 
men vi maa tilbage til Kongevejen. Over Virum kommer vi 
til den vestligste Udkant af G e e l s S k o v , Tyvekrogen (76), 
hvor der endnu findes enkelte Rester af gammel Bøgeskov 
uden for det Bælte af Ædelgran, som omgiver Skovstykket. Vi 
ser her mærkelige slyngede Former vokse lige ud mod Vinden, 
og det samme gentager sig, naar vi kommer til Stations-Tykken 
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(77) øst for Holte Jærnbanestation. Bevoksningen er her 
fremgaaet af en tarvelig Foryngelse og har indeholdt en Mængde 
sletformede: brede, tvegede og purrede Træer, der efterhaanden 
er fjernede ved Grenekapning og Udhugning. Utvivlsomt har 
Mangler ved Forstmandens Arbejde bidraget til at forme Be
voksningen, men noget stammer dog vist fra Modertræerne, 
thi man finder ranke, men ganske vist grenede og knastede, 
Træer med udelt Hovedakse staaende temmelig frit, og abnorme 
Træer midt i Grupper der længe maa have været tæt sluttede. 
Anlæg og Udvidelse af Stationspladsen har borttaget den vest
lige Side af Bakkens Bevoksning, og et Studium af Rand
træerne er derfor mindre frugtbringende; men længere 
inde i Skoven, der hvor Stien deler sig, saaledes at en 
Gren gaar til Søllerød, en anden op over Geels Bakke, staar 
en meget tydelig krøllet Form, og flere lignende findes i 
Nærheden. 

Vi følger Stien til højre op over Bakken og finder her 
mange krøllede og purrede Former øst og vest for Landevejen. 
Det samme gælder om Skovens Sydside, hvor der endnu findes 
store Bøge; den krøllede Form viser sig bl. a. paa »Amager
kroen«, det store Træ (78) vest for Vejen, under hvilket CA
ROLINE MATHILDE efter Sagnet fik Lov at holde Hvil, saa hun 
undgik at betræde Landevejens Krostuer, da man førte hende 
som Fange fra København til Kronborg. — Særlig udprægede 
eller mærkelige Former rummer Geels Skov dog næppe; et 
lille tobenet Træ har jeg for nogle Aar siden fundet i den gamle 
Planteskole ved Ædelgranerne. 

Gennem Geels Skov gaar vi mod Nordøst til S ø l l e r ø d 
K i r k e s k o v (79). Et mægtigt Ornamenttræ, der staar i Bøge
foryngelsen, som sidste Rest af den gamle Skov, fortæller om, 
hvor smuk denne til Dels har været; men i den Gruppe af 
gamle Bøge, der er bevarede omkring Opsynsmandens Bolig, 
staar (Afd. 103) en stor, udpræget skæv Bøg; udspærrede For
mer findes i Randen af samme Afdeling ud mod Degneengen * 
og paa den stejle Hælde syd for Engens vestligste Del. 

Vejen fører gennem Øverød til R u d e Skov , hvis sydlig
ste Spids, der kaldes Paradiset, er en smuk gammel Bøgebevoks
ning, frembragt c. 1770 ved Plantning med stor Afstand mel
lem Rækkerne. Længere mod Nord findes unge Bøgekulturer, 

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 28. Aug. 1908. 8 
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for en Del anlagte under Skærm af Birk*) og ofte med smukke 
Former. Hyppig optræder dog ogsaa brede purrede og 
»skruede« Træer, især naar den første Udhugning har ladet 
vente for længe paa sig2). I ældre Tid var Rude Skov langt 
mere rig paa Søer og Damme end nu. Bevarede er Agersø og 
Løjesø, men nogle Damme er ved Udtørring forvandlede til 
Eng — »det er som at stikke Øjnene ud paa en køn Pige« 

Fig. 66. Bredkronet Bøg ved Vildtfogedhus, set fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

skal en Skovløber have sagt — og andre er tilplantede efter at 
være udgrøftede. 

En saadan Skov synes at maatte have været et ypperligt 
Voksested for vrange Bøge, og allerede paa Vej til Skovfoged
boligen Vildtfogedhus finder vi udprægede Redeformer og skæve 
Træer i Moser (Afd. 12), hvis Naaleskov er hugget af; lignende 
Former findes ogsaa paa Haardbund under Naaletræer og i 
Skovranden ved Løjesø, medens flerstammede Bøge optræder 
hyppigt paa Højbjærg. I Afd. 14, tæt nord for den Vej, der 

' ) H. BOJESEN: H. G. ULRICHS Bøgekulturer (Det forstlige Forsøgsvæsen 
I, S. 31—37). 

2) R. GODSKESEN: Iagttagelser over Bøgebevoksninger før det 30te Aar, 
(Tidsskrift for Skovvæsen 1907, B, Side 73). 
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fører forbi Huset ud mod Sandbjærg, staar i en Lavning under 
Ask en meget bred Redeform, af hvis Skud et enkelt vokser 
bagvendt, og nordøst for Vildtfogedhus (80) staar en middel
stor, bredkronet Bøg (Fig. 66), hvis Form minder om det frit-
staaende Træ paa Mørdrup Mark (Fig. 56). Om nogen kende
lig Paavirkning af Vinden kan der næppe være Tale her i 
Skovens Læside, og den 
frie Stilling kan kun 
være en medvirkende 
Aarsag til Træets ejen
dommelige Udvikling. 

Fra Vildtfogedhus 
gaar vi mod Vest til 
Dumpedalshus sydøst 
for Birkerød og kommer 
saaledes tværs over Kon
gevejens østlige Gren, 
der fører til Hørsholm. 
Hvor Vejen, hvis Anlæg 
stammer fra Tiden om
kring 1770x), er skaaret 
igennem Bakkerne, er 
der fremkommet Skraa-
ninger (81), paa hvilke 
vrange Bøge kan finde 
et Tilflugtssted, og vor 
Forventning bliver ikke 
skuffet. Den mest ud
prægede Form, der ses paa Fig. 67, staar vest for Kongevejen 
omtrent midtvejs i Skoven i Afd. 39. Dette anselige Træ, der 
længe har været kendt paa Distriktet, er desværre slemt med
taget; foruden de fire Stammer, som nu findes, har der været 
en femte; oppe i den vestligste Stamme, som gaar helt ned til 
Jorden, hænger en stor afblæst Gren; ud mod Vejen er der 
skaaret Grene af, og Træet overskygges paa de tre Sider af 
store Graner, paa den fjerde af unge Bøge. 

Langs Møllevejen, som fører mod Vest, finder vi rundt om 

Fig. 67. Flerstammet Hængebøg i Rudeskov. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

>) C. CHRISTENSEN: Hørsholms Historie, 1879, S. 108, 
8* 
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i Naaleskovens Udkanter flere krybende Former med tilbage
bøjede Skud, medens ranke, flerstammede og tvegede Bøge 
optræder i Storskoven, særlig i Afd. 38 og 30. Det sidstnævnte 
Sted, der ligger lavt og ud mod Ebberød Dam, maa være meget 
udsat for Nattefrost, men Bevoksningen er dog gennemgaaende 
ikke purret. 

Over Birkerød naar vi med Banen Lillerød Station og 
vender os nu først mod Sydvest til Ravnsho l t e Skov, hvis 
nordligste Del bærer Navnet Kratbjærg (82). Her findes især 

Fig. 68. Bøg med rodslaaende Grene, Ravnsholte Skov, set fra Nord. 
Den ene Gren er mærket X, den anden O. A. HOLTHN fot. 1908. 

ved Skovens vestlige Udkant (Afd. 46) mange abnorme Bøge, 
purrede, mangestammede, krybende og rodslaaende (Fig. 68). 
En Gren, der inde ved Stammen maaler 15 cm i Omfang, 
kommer senere op, ligesom i Lystrup Skov (Fig. 42), men 
tveget, med to Grene paa henholdsvis 17 og 28 cm; en anden 
rodslaaende Gren er inderst 9 cm, længere ude 19 Centimeter. 

Tæt ved, men dog inde i Skoven ligger en lille moseagtig 
Lavning, som indeholder en Vrimmel af vrange* Bøgeplanter, der 
næsten kan maale sig med Formerne i Lyngbyskovens Plante
skole (Fig. 3—7), skønt vi ikke kan vise hen til noget Moder-
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træ, der minder om Fasanbøgen ved Jægerspris, og skønt de 
ydre Forhold i Lavningen synes gunstige for Planternes normale 
Udvikling. Paa Bakkehælden, hvor Skoven er forynget, fin
der vi mange Redeformer, men oppe paa Bakkens Krone er 
Opvæksten gennemgaaende velformet. 

Fra Lillerød Station fører Vejen mod Nordøst ud til Konge
vejen ved den nye Skovridergaard i Sydsiden af T o k k e k ø b 

Fig. 69. Mangestammet Bøg i Tokkekøb Hegn, set fra Sydvest. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Hegn. Her staar tæt vest for Kongevejen (83) en ejendomme
lig mangestammet Bøg (Fig. 69), der ligesom de to følgende 
mærkelige Træer længe har været kendt paa Skovdistriktet. 
Formen minder om de flerstammede Bøge i Auderød Skov 
(Fig. 9), men Antallet af Stammer er større, og de staar 
tættere. 

Vi fortsætter mod Nordøst, indtil vi naar Hørsholmvejen, 
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der fører ud af Skoven ved Lereltehus (8b). De gamle Be
voksninger indeholder gennemgaaende anselige Træmasser, 
Stammeformen er god og Højden stor, selv Skibskøle fore
kommer nu og da. Desto mere overraskende virker en ud
præget lille Hængebøg, der staar nord for Vejen tæt ved Le
reltehus (Fig. 70), med et Udseende der minder os ganske om 
Hængebøgene i Krogenlund. Træet staar paa Randen af en 
lille Lavning, tæt ved Vej og Hegn, hvilket rimeligvis er Grun

den til, at det har kunnet 
udvikle sig frit. 

Tæt ved det Sted, 
hvor Vejen fra Hørsholm 
støder til Kongevejen, 
staar der (85) i den nord
vestlige Del af Tokkekøb 
Hegn en smuk tobenet 
Bøg (Fig. 71), som for
tjener at blive lettere til
gængelig end nu, da den 
er omgivet af ung Birke
skov; ganske frit bør man 
dog ikke stille et saadant 
Træ, da dets lille Krone 
kun ufuldkomment for-
maar at beskytte Stam
men mod Solstraalerne; 
Træet har vel søgt at 
der findes allerede lidt 

Barkslag mod Sydvest, den Side af Stammen hvor Solvarmen 
sædvanlig virker stærkest. 

Paa Vej til Hillerød kommer vi igennem S t o r e D y r e 
h a v e , i hvis midterste Del (Afd. 50) der findes smukke Hænge
bøge med lange, slapt nedhængende Grene, fuldt saa stærkt ud
viklede som paa Soldaterbøgen ved Frederiksværk (Fig. 17); 
særlig et Træ, der staar ved en lille Lavning (86) og er kendt 
paa Skovdistriktet, har en alsidigt udviklet hængende Krone. 
Da Skoven er gennemskaaren af Moser og Enge, indeholder 
den formodentlig en Del vrange Bøge, men naar Hensyn tages 
til, at den først har været Dyrehave og siden Stutteri vang, maa 
man snarest forbavses over, at den gamle Bøgeskov, af hvilken 

Fig. 70. Hængebøg ved Lereltehus, set fra 
Sydvest. A. HOLTEN fot. 1908. 

værne sig ved at danne Vanris, men 
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endnu er bevaret de bedste Stykker, ofte bestaar af høje ranke 
Træer. 

Vi behøver dog ikke at gaa til Fortiden, naar vi vil stu
dere Kreaturernes Indflydelse paa Bøgeskovens Form. Vest 
for Store Dyrehave, ud mod Banelinien, ligger H e s t e h a v e n 
(87), et malerisk Stykke 
Fortids-Danmark, beva
ret til vore Dage og 
trods dets Beliggenhed 
langt mindre kendt, end 
det fortjener at være. 
Et bakket Terrain med 
Smaasøer og Enge er 
bevokset med Græs og 
Løvtræer, især Bøg og 
Eg, som snart danner 
tætte Grupper, snart 
forekommer enkeltvis 
eller sammen med et 
Krat af Slaaen og andre 
Buske. Græsningen er 
lejet ud, og talrige Heste 
og Køer færdes i Heste
haven ligesom paa For
tidens Overdrev. 

Først og fremmest 
ser man langs Udkan
ten en voldsom Virk
ning af Nordvestvinden, 
der her finder Vej fra 
Kattegat ind over Arre-
søen Og det lave Land F i g . 7 1 - Tobenet Bøg i Tokkekøb Hegn, 

øst for Strø Bjærge. set fra Sydøst. A. HOLTEN fot. 1908. 

Vindens Virkninger og 
Kreaturernes Bid kan imidlertid langtfra forklare alle de mær
kelige Træformer, vi finder. Fig. 72 viser en skæv, næsten 
krybende Bøg, der staar paa Haardbund og hænger mod Nord
vest ud over en Eng; Udseendet minder meget om Fig. 14 fra 
Arresødal. Lige saa interessante som disse abnorme Former 
er de unge Planter, der spirer frem trods Kreaturernes Bid, 
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undertiden vel beskyttede af Tjørnekrat, men i andre Tilfælde 
paa let tilgængelige Steder. Man finder her ganske vist brede 
Purrer, der synes at mangle Evnen til at vokse opad eller at 
have mistet den; men Side om Side med disse optræder ranke 
unge Bøge og Ege, som hverken Vind eller Bid har hindret i 
at gro opad. Fig. 73 viser en saadan rank ung Bøg, c. 4 m høj, 
stærkt forbidt af Kreaturer indtil 2 Meters Højde, lidt be
skyttet af Slaaenkrat. 

Vi bøjer nu mod Øst ind i F u n k e v a n g (88), hvor der 

Fig. 72. Skæv, næsten krybende Bøg i Hestehaven ved Hillerød, 
set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

ogsaa forekommer vrange Bøge hist og her; saaledes finder 
man enkelte tilbagevoksende Grene paa den store bredkronede 
Bøg Funkemor, der i øvrigt hører til den purrede Type. Fig. 
74 viser Resterne af dette Træ, som i Aarenes Løb har mistet 
flere store Grene1). 

Gennem P r æ s t e v a n g , der ikke synes at indeholde 
mange Former, som afviger fra det normale, fører Vejen øst 
om Hillerød til I n d e l u k k e t (89), den smukke Lystskov der 

*) SCHLICHTING-CARLSEN har 1882 malet Funkemor (F. HENDRIKSEN: 111. 

Katalog over Kunstudstillingen ved Charlottenborg 1883, S. 22). 
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omgiver Badstuen og støder op til Slotshaven. Her findes 
mange prægtige gamle Bøge og Ege; ved Badstuen staar en 
smuk Hængeform (Fig. 75) med rank Stamme og krøllet Top, 
omtrent som Soldaterbøgen, 
men med mere vredne Grene, 
og andre lignende findes i Nær
heden; overvejende er dog Kan-
delaberformen, der her udmær
ker sig ved at have en ordent
lig Hovedakse højt op i den 
kuppelformede Krone, men til
lige lavt siddende og vidt ud
spærrede Grene, saaledes at de 
minder om gammeldags Træ
signaturer; en af disse Bøge, 
der desværre ikke kan fotogra
feres, spænder med sine vandret 
udløbende Grene over mere end 
30 Meter. 

Fra Udsigtshøjen i Inde
lukket kan vi mod Vest skimte 
Skovbakkerne ved Frederiks
værk, og nord for os ligger 
Danmarks største samlede Skov
strækning, G r i b s k o v . At gen
nemsøge den grundigt vilde 
tage flere Uger, og ved at gen
nemkrydse Skoven i forskellige 
Retninger faar man det Indtryk, 
at Udbyttet af en detailleret 
Undersøgelse ikke vilde svare 
til Anstrengelserne. Dette kan 
maaske ogsaa forklares: Sko
ven har i Løbet af de sidste 
150 Aar mistet de to bedste 
Findesteder far vrange Bøge. 
Vestsiden er forsvunden ved 

Rydning; endnu paa Videnskabernes Selskabs Kort strakte Grib
skovs Udløbere sig næsten til en Linie, der gaar fra Nord til 
Syd over Valby, Helsinge, Neiede og Hårløse. Og langs Mose-

Fig. 73. Rank, forbidt ung Bøg i 
Hestehaven ved Hillerød, set fra 

Sydvest. A. HOLTEN fot. 1908. 
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kanterne har Bøgeskoven som oftest maattet vige for Rødgran, der 
nu sammen med Birk og til Dels Æl dækker store Strækninger. 

Dog mangler Skoven ingenlunde Bøgeformer, som afviger 
fra det normale. Særlig fremtrædende er de brede, purrede 
Former, der næppe udelukkende skyldes Vildt og Nattefrost; 
ved Esrom Sø findes smukke Hængeformer, og f. Eks. ved 

Fig. 74. Funkemor ved Hillerød, set fra Nordvest. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Gribsø (90) staar en middelstor Bøg med purret Vækst og bug
tede Grene. 

Paa Maarum Distrikt (Afd. 88, øst for Hønsemosen) staar 
et mægtigt Bøgetræ, der længe har været kendt af Egnens 
Forstmænd. Bullen maaler 1.3 m over Jorden 358 cm i Om
fang og er G. 4 m høj; derefter deler den sig i uhyre vidt 
udspærrede Grene, og Formen minder saaledes en Del om 
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Bøgene i Frederiksborg Indelukke. Desværre trykkes dette 
mæikelige Træ af den omgivende Bevoksning, som er c. 50 
aarig Bøg og Rødgran. 

Saa sælsom en Form kan vel have bragt Forstmændene til 
at tænke over Aarsagerne til Træets Udseende. I den Have, 

Fig. 75. Hængebøg med krøllet Top, øst for Badstuen. Set fra Sydvest. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

der hørte til Maarum gamle Skovridergaard og nu til Præste-
gaarden, staar en middelstor Bøg, som afd. Forstraad N. HOLTEN 

har plantet, rimeligvis for c. 40 Aar siden. Træet ser ud til at 
have været c. 3 m højt, da det blev plantet; det har en rank 
Stamme, men er meget bredkronet, og de nedre Grene ligger 
hen ad Jorden, hvor en enkelt slaar Rod; mange Kviste vokser 



Fig. 76. Kort over det nordøstlige Sjælland. Maalestok 1 : 300 000. 



[97] 125 

bagvendt, og undtagelsesvis er Knopstillingen abnorm. Hvor
fra Træet er kommet, vides ikke ganske sikkert, men det er 
taget i Skoven, vistnok i Høbjærg Hegn. Der siges, at HOLTEN 

har tilsigtet at faa en Hængebøg; hvis han kun havde ønsket 
at faa et almindeligt Bøgetræ, behøvede han ikke at hente det 
saa langt borte, men kunde søge til den nærmest liggende 
Skov. 

Vor Undersøgelse standser imidlertid i Hovedsagen ved 
Hillerød, og kun lejlighedsvis har vi medtaget enkelte Træk af 
den nordligere store Skovstræknings Karakteristik, som for
tjener at tages op til selvstændig monografisk Behandling. 

Øresundskysten. Baade Frederiksværk, Jægerspris og 
Buresø-Egnen hører til de vindaabne Dele af Nordøstsjælland. 
Langs Østsiden af Landet derimod træffer vi gennemgaaende 
gode Læforhold, Havets Nærhed mildner Kulden, saaledes at 
stærk Nattefrost hører til Sjældenhederne, og det bakkede Jords
mon, der sædvanlig indeholder nogen Kalk og Ler, passer godt 
til Bøgen. Vi maa da vente, at Træarten udvikler sig smukt 
og fyldigt langs Øresundets Kyst, og dette bekræftes ganske af 
Erfaringen. 

Den overvejende Del af Kystskovene tilhører Staten og har 
nord for Mølleaaen længe været under forstmæssig Drift, men 
hist og her finder vi dog smaa private Skovejendomme, der 
ligesom Dyrehaven og Charlottenlund nærmest henligger som 
Park og Lystskov, hvorfor de indbyder os til nærmere Under
søgelse. Fra Charlottenlund Station drejer vi mod Sydøst ned 
forbi Den f o r s t b o t a n i s k e H a v e . Her findes selvfølgelig en 
Hængebøg (Fagus silvatica var. pendula), men dette unge og 
svagt udviklede Træ er en Podningsform, plantet som Afløser 
for et ældre Eksemplar, der nævnes 1871x) og vistnok for
svandt ved Anlæget af Kystbanen c. 1894. Paa den store 
Plæne mod Sydøst staar der en meget dekorativ bredkronet 
Bøg (Fig. 77) med talrige Grene helt ned til Jorden; dette 
mærkelige Træ har aldrig været optaget i den nummererede 

*) JOH. LANGE : Fortegnelse over de i . . . Forsthaven i Charlottenlund 
dyrkede Frilands-Træer og Buske, 1871, S. 24. B. KAMPHOVENER: Fortegnelse 
over Træer og Buske i det forstbotaniske Anlæg i Charlottenlund, 1845, næv
ner ingen Varieteter af Bøg; men i det Eksemplar, der findes paa Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskoles Bibliotek, har J O H . LANGE tilføjet en F. 
s, asplenifolia. 
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Fortegnelse over Havens Arter*) og maa derfor antages at være 
en Rest af den naturlige Skovbevoksning fra Tiden før 1838— 
39, da Haven blev anlagt, hvis det ikke er fremkommet senere 
ved Selvsaaning i Haven; man har endog tænkt paa at rydde 
Træet og har næppe regnet det for at udmærke sig ved særlig 
Form. Man kan vel tænke sig, at det som lille Plante er ble
vet beskadiget ved Høslæt, men i mange Aar har det sikkert 
haft Fred, og Læforholdene er gode. Ydre Paavirkning kan da 
ikke forklare den ejendommelige Form. Enkelte Kviste viser 

Fig. 77. Bøg i Den forstbotaniske Have, set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

nogen bagvendt Vækst, og Ligheden med de brede Bøge fra 
Frederiksværkegnen, f. Eks. Fig. 9 og 12, synes mig tydelig. 

Træet har baaret Frugt, og inde under Grenene staar en
kelte unge Bøgeplanter. Disse kan dog selvfølgelig stamme fra 
tilført Olden. Tilsyneladende er Træets Krone vel om Somme
ren en stor Halvkugle af tæt Løvværk, men i Virkeligheden 
tillader de lange vandrette Grene meget Lys at trænge ned til 
Jorden, og vi finder her ikke blot en rig Flora af urteagtige 
Planter, blandt hvilke Jordbær er fremherskende, og et Par 
udenlandske Buske, men ogsaa sammen med Bøgen (Fagus 

*) Velvillig Meddelelse fra Havens Efor, Hr. Professor ALFR. BRUUN. 
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silvatica) følgende andre danske Skovtræer og -buske: Quecus 
pedunculata, Betula verrucosa, B. odorata (?), Ulmus montana, 
Fraxinus excelsior, Cerasus avium, Sorbus aucuparia, Cratægus 
monogyna, Rosa, Viburnum Opulus, Rhamnus Frangula, Rh. 
catharticus, Lonicera Xylosteum. Planterne trives vel, og de to 
største: en Røn og en Birk, er 2—3 m høje. 

Vi følger nu Sydsiden af C h a r l o t t e n l u n d S k o v hen 

Fig. 78. En af de vrange Bøge i Charlottenlund, set fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

imod Constantia, hvor Bunden er fugtig og moseagtig. Her 
staar (Fig. 78) ved Hegnet, som længe har været paa samme 
Sted, en Bøg med besynderlig vidt udspærret Krone, der min
der om Fig. 24 fra Brødemose; i Nærheden findes flere Zigzag
former og lidt længere mod Nord, ved en fugtig Lavning som 
nu er beplantet, finder vi et mægtigt Bøgetræ med vreden 
Kronevækst og mærkelig Sammenvoksning. Ogsaa anden Steds 
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i Skoven, saaledes ved Engen vest for Slottet og i Vejkanten 
nord for Slotsporten, forekommer der abnorme, vidt udspær
rede, Former, og selv om Skovgæster i Forening med Brænde-
sankere har mishandlet de unge Træer, kan dette dog langtfra 
forklare alle Abnormiteter. Næst efter den sydlige lavtliggende 
Udkant og Mosedragene maa Skovens Nordvestside antages at 

Fig. 79. En af de vrange Bøge ved Klampenborg, set fra Øst. De ranke 
Træer i Nærheden er Rødælle. A. HOLTEN fot. 1908. 

være det bedste Findested, og vi finder her tæt ved Stations-
stien syd for Grøndalsplænen en meget udpræget Redeform, 
som jeg i øvrigt vistnok i Aarenes Løb har passeret c. 1000 
Gange uden at tænke over, at dens abnorme Form kunde skyl
des indre Egenskaber. Nordvest for Frugthaven, tæt ved Stien, 
staar en mærkelig bred og bugtet Bøg; en stor Kandelaberform 
finder vi mellem Egene syd for Traverbanen, og et noget lig
nende Træ staar sydøst for Grøndalshuset. 
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Ad Ordrup Jagtvej kommer vi over Emiliekilde forbi Chri-
stiansholmskvarteret, i hvis Nærhed der findes en Gruppe af 
gamle Bøge med mange Overgangsformer. Vejen fører nu 
videre til D y r e h a v e n . Tæt inden for Porten staar der paa 
begge Sider af Fortunvejen nogle Bøge, hvis Form ingenlunde 
er normal. Vi gaar da mod Syd ned til Hegnet, hvor der fin
des en Ællemose ud mod Christiansholms Villakvarter, og her 
staar spredt blandt Ællene nogle vrange Bøge, af hvilke Fig. 79 
viser den ene1). Flere Mellemformer forekommer i Nærheden, 
men gennemgaaende har Skoven et regelmæssigt Udseende, 
som Følge af at den for c. 140 Aar siden er kunstigt anlagt af 
JOHANN GEORG V. LANGEN og hans Medhjælpere. I Ællemosen 
længere mod Nord, mellem Klampenborg og Eremitagen, træf
fer vi lignende Bøge som den ovenfor afbildede; ogsaa paa 
Haardbund forekommer der Bøge med hængende eller zigzag
formede Grene, enten langs Randen af Lysninger eller som 
Undervækst i Egebevoksninger. 

Dyrehavens nordøstlige Del mellem Springforbi, Eremi
tagen og Taarbæk Kapel er i Hovedsagen Naturskov, uberørt 
af forstmæssig Drift, men ganske vist stærkt paavirket af Vildt, 
Kvæg og Skovgæster. Her kan vi ikke vente at finde ubeska
diget Opvækst, men den gamle aabne Skov giver vistnok et 
godt Billede af de Overdrev og Skovholme, der for 100—150 
Aar siden blev indfredede rundt om i Landet. Vi finder her 
en Række karakteristiske Former, hvis Stammer og Kroner 
sikkert er noget paavirkede af den frie Stilling og af Vinden, 
men dog ogsaa af indre Egenskaber; ofte synes det umuligt 
at forklare Træets Bygning alene som en Virkning af ydre 
Forhold. 

Gennem CHRISTIAN IX'S Hegn nærmer vi os den brede 
M ø l l e a a - D a l ved Raadvad. Paa Skraaningen langs Aaens 
nordlige Side (91) findes mellem Raadvad og Strandmøllen en 
Mængde ældre og yngre Bøge, hvis Lighed med Formerne fra 
Frederiksværk-Egnen vi let erkender; ofte er baade Stammer 
og Kroner sælsomt forvredne, men virkelig smukke dekorative 
Hængebøge er her dog næppe. Ved Røde-Bro gaar vi et Øje-

*) Det er næppe, som VAUPELL antager (De danske Skove, 1863, S. 220, 
jfr. Fig. 2, S. 70 og Fig. 21, S. 221), a l e n e Grundvandet, der er Skyld i 
Bøgens slette Form og langsomme Vækst ved Klampenborg. 

Q 

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 3. Septbr. 1908. ° 



130 [102] 

blik over Aaen og følger dens sydlige Bred ud mod Strand
møllen, hvor der strækker sig en stor, ved Vintertid næsten 
utilgængelig, Ællemose. Spredt mellem Ællene, voksende paa 
de gamle Trunter, staar her en Mængde unge selvsaaede Bøge, 
af hvilke nogle trods Fugtigheden er fuldstændig ranke og nor
malt udviklede, medens andre frembyder talrige Overgange til 
Krybe- og Redeformer. Jo nærmere vi kommer til den mæg
tige Jærnbanebro, desto flere abnorme unge Træer er der, og 
dette synes at stemme med Karakteren af Randtræerne i den 
gamle Bøgeskov. 

Mod Nord gennem J æ g e r s b o r g H e g n fører Vejen os 
forbi betydelige Strækninger af H. G. ULRICHS Bøgeforyngelser 
fra Oldenaaret 1869, og paa de Steder, hvor der endnu ikke er 
hugget ud, har vi rig Lejlighed til at iagttage, hvorledes daar-
lige Former med stærkt udspærrede Grene, der minder om 
Fig. 18, 24 o. fl., kan brede sig paa de bedre Træers Be
kostning. 

Fra Skodsborg følger vi Strandvejen til E n r u m , det 
smukke Landsted (92) syd for Vedbæk, der længe har været i 
Familien DANNESKIOLDS Eje, men tidligere bl. a. har tilhørt 
C. A. FABRITIUS DE TENGNAGEL og CHR. COLBJØRNSEN. Hr. 

Gartner HINDBERG, der er barnefødt paa Stedet og kan huske 
c. 40 Aar tilbage, meddeler os, at den store smukke Hænge
bøg (en udpræget pendula-Fovm), der staar tæt ved Hovedbyg
ningen, er frembragt ved Podning og tilført anden Steds fra. 
Den falder saaledes uden for Grænserne af vor Undersøgelse. 
I Nærheden staar en Blodbøg, der hindrer Hængebøgen i at 
udvikle sig alsidigt, men fuldt saa interessant er dog en Bøg 
(ligeledes podet) med indskaarne Blade, Varieteten ilicifolia, 
der staar frit paa en Græsplæne; de nedre Grene er overordent
lig stærkt udviklede og har jævnlig slaaet Rod; den minder i 
saa Henseende om Bøgene paa Arrenæs og i Lystrup Skov. 
Under de to førstnævnte Træer findes rigelig Opvækst, af hvil
ken en Del er Blodbøge, medens hængende eller krybende 
Former ikke er fremtrædende blandt de grønne Planter. 

Efter at have betragtet disse Kulturformer begiver vi os ud 
i Parken og Lystskoven. Allerede ved vor Ankomst ad Trygge-
rødvejen saa vi en mærkelig skæv Bøg, der hældede ind over 
Haven, og ved at undersøge den nærmere finder vi, at den er 
en sidste Rest af et stort flerstammet Træ, hvis øvrige Dele er 
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fjernede for c. 15 Aar siden, da Vejen blev udvidet. Øjedan
nelse og Tilløb til Dannelsen af et tobenet Træ forekommer i 
Nærheden. Længere mod Vest, mellem Engen og Statens 
Skov, staar der en Rand af noget hængende Træer, under 
hvilke vi finder Opvækst, som minder om Planterne i Lyngby 
Skov. Langt mere udprægede Former træffer vi dog i Parkens syd
lige Del, nær ved Fiskedammene, hvor de skæve og hængende 
Træer, der luder ud over Vandfladerne, om Sommeren bidrager 
stærkt til Stedets Skønhed; ved Vintertid er selve Randtræerne 
egentlig mere sælsom
me end smukke. En 
særlig stærkt ludende 
Form, der udsprin
ger oppe paa den 
faste Grund, ses paa 
Fig. 80. Tæt ved den 
smukke Vase fra FA
BRITIUS DE TENGNA-

GELS Tid (1784) staar 
der en mægtig knud
ret Bøg, hvis lavtsid
dende Grene vokser 
nedad mod Vandet, 
medens der højere 
oppe paa Træet fin
des en mærkelig Sam
menvoksning. Paa 
Bakken forekommer 
Opvækst, dels Selv-

saaning paa bearbejdede Smaapletter, dels Plantning, vistnok af 
Skovplanter, og jævnlig møder vi her Zigzagformer, hvis Byg
ning er alt for abnorm til at kunne forklares udelukkende ved 
Skovgæsternes Ødelæggelser i Forbindelse med Mangel paa 
Lys; ogsaa tilbagebøjede Skud optræder her. Paa Bakkehælden 
inde i Bevoksningen finder vi flere skæve Træer (Fig. 81), der 
vokser zigzagformet skraat ud mellem ranke Bøge. 

Fra Enrum begiver vi os til et Par Skovholme ved F r y -
d e r i l u n d tæt op ad Lyngby-Vedbækbanen. Ogsaa her fore
kommer der (93) nogle abnorme Former, særlig et stærkt tve
get Træ vest for Gaarden, men udprægede Hængebøge er her 
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Fig. 80. Ludende Bøg i Enrum Park, set fra Nord
vest. Højden c. 4 m, den vandrette Udstrækning 

c. 10 m. A. HOLTEN fot. 1908. 
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dog næppe. Rimeligvis vilde vi finde et og andet af Værdi, 
naar vi gennemsøgte de smaa private Skove i Nærum-Søllerød
egnen, men mange af dem har, paa Grund af at de er blevne 
solgte hyppigt, været saa stærkt under Behandling af Statens 
tilsynsførende Forstmænd (Fdgn. 27. Septbr. 1805 § 20), at de 
noget har tabt deres Præg af Naturskov. 

Fig. 81. Skæve Bøge ved Enrum, sete fra Sydøst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Inden vi vender tilbage, gør vi den følgende Dag en hastig 
Rejse gennem de nordligere Skove langs Sundets Kyst. 

Gennem Tryggerød Hegn, hvor Kulturskoven allerede 
er under Foryngelse, og hvor Formerne gennemgaaende er 
gode, gaar vi ad Markvejen mod Nord til F o l e h a v e Skov. 
Ogsaa her finder vi megen rank og velformet Bøgeskov, men 
dog tillige paa enkelte Steder vrange Bøge, f. Eks. et bredkronet 
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Træ med krøllet Top ved en lille med Æl bevokset Lavning 
(94) i Afd. 111. 

Den lille Svingning bort fra Kysten, som vi foretager, 
skyldes Ønsket om at se H ø r s h o l m Slo tshave (95), der 
ligesom Sorgenfri og Enrum vides at have leveret Olden til 
H. C. ULRICHS Bøgekulturer. Ved at gennemgaa Haven finder 
vi enkelte vrange Bøge, saaledes en udpræget Redeform tæt 
ved Apoteket og længere mod Vest, langs den tidligere Slots-
grav, enkelte Kandelaberformer, men gennemgaaende er Slots
havens Bøge velformede. 

Over Rungsted og Nivaa Stationer naar vi til Lave Skov, 
hvis Bøgebevoksninger synes overvejende at rumme smukke 
Former. Ved N y b o G a a r d (97) staar der vistnok et Par 
vrange Bøge, og flere finder vi ved Krogerup Skov, særlig 
paa det Sted (96), hvor Indskriften fortæller, at »Anno 1720 
lood Friderk Rostgaard sette denne Steen og 100 Favne af 
dette Dige«. I en gammel Mergelgrav ude paa Marken staar 
paa den stejle vestlige Hælde en Bøg, der minder om Træet 
fra Den forstbotaniske Have (Fig. 77); i Alleen fra Herregaar-
den ned mod Humlebæk Kro finder vi baade brede Kandelaber
former og hængende Grene, hvis Udvikling næppe lader sig 
forklare alene ved Træernes Stilling og tidligere Behandling. 
Det samme gælder om Babylonsskoven ved Strandvejen nord 
for Kroen. 

Vi følger nu Kysten til Ege bæk s van g (98) og drejer ved 
Espergærde Kirke ind i Skoven. Vejen fører over Engen Store 
og Lille Made, og hvor Terrainet har en lille Stigning, viser en 
meget smukt udviklet Herstammet Bøg sig i Sommertiden at 
være et yndet Tilflugtssted for Skovgæster. Lidt længere mod 
Nord staar nær ved Kysten en meget krøllet Bøg, i hvis fil
trede Væv af Grene Børnene paa en Sommerdag hænger; ved 
den nordligste af de to Bække, som søger ud mod Stranden, 
finder vi en meget stor mangestammet Bøg, medens der andre 
Steder optræder Kandelaberformer og enkelte krybende Træer 
i Ungskoven. Gennemgaaende er Bøgens Form dog i Ege-
bæksvang god, ligesom i de forannævnte forstmæssigt drevne 
Skove. 

Banen fører os fra Snekkersten over Helsingør til Jule-
bækshusene. Ved Hel lebæk mødes Bøgen for sidste Gang 
med Øresund, og den er her stærkt udsat for Blæsten ude fra 
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det aabne Hav, om end Vindforholdene er langt gunstigere mel
lem Nakkehoved og Helsingør end paa den Del af Kysten, som 
ligger vest for Gilleleje l). I den gamle Skov, der hører under 
Det SCHIMMELMANNSKE Fideikommis, finder vi en Mængde 
vrange Bøge, baade Redeformer og Kandelaberformer med 
nogle Meter rank og udelt Bul, der vidner om, at hverken 
Vildt eller Nattefrost har formet Træerne. Lige saa lidt kan 
Vinden her have den overvejende Betydning, thi Skovens Vest
side, saavel her som i T e g l s t r u p H e g n , synes overvejende 
at bestaa af rank Bøgeskov, »dejlige, slanke Træer, som giver 
20 Alenstriller uden saa meget som en Kvist«, siger Skovløbe
ren. Utvivlsomt vil man dog ved de mange Damme og Moser, 
som opfylder Skoven, kunne finde vrange Bøge; saaledes staar 
der nord for Nydam (i Afd. 69 e), under en Bevoksning af 
midaldrende blandet Naaletræ, en ualmindelig smukt udviklet 
lille krybende Bøg, hvis Grene vokser bagvendt i en for denne 
Alder sjældent høj Grad. 

Fra Hellebæk tager vi med Banen tilbage til Springforbi 
og vandrer gennem D y r e h a v e n over Eremitagesletten ned mod 
Fortunen. De bedste Findesteder i den gamle Skov er vistnok 
Bakkerne omkring den slesvigske Sten og Bevoksningsrande 
langs Grusgrave eller ved side Græssletter. Overalt finder vi 
her brede purrede Bøge, Kandelaberformer og krøllede Toppe; 
hængende Former synes at tiltage ned mod Fortunen, og det 
er ikke blot i Dyrehavens af Vildtet paavirkede Bevoksninger, 
at vi træffer de vrange Bøge; Ermelunden, der mere behandles 
forstmæssig end som Lystskov, indeholder i Stangskoven tal
rige abnorme Former af lignende Udseende som en Del af de 
tidligere afbildede. 

Fra Fortunen gaar vi gennem Dyrehaven mod Sydøst til 
Kongekildelaagen, hvor der findes mange Træer med hængende 
Grene; en enkelt af disse tegner sig, naar man staar tæt ved 
Laagen, meget smukt mod den lyse Himmel over Fuglesangs-
søen. Ogsaa hinsides Mosen, der nu omdannes til Væddeløbs
bane, finder vi i Randen af Ordrup Krat Bøge, hvis Grene er 
mere hængende end paa almindelige fritstaaende Træer, og 

*) Om dette mærkelige Forhold se HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i 
Skovbrug, S. 455. 
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VAUPELL har næppe ganske Ret, naar han forklarer Udseendet 
af et saadant alene ved Lysets Virkning1). 

I Dyrehaven søger man i Regelen forgæves efter naturlig 
Opvækst uden for de indfredede Kullurflader; Vildt og Kvæg 
fortærer næsten alle unge Spirer. Hist og her finder man dog 
en Gruppe forbidte Bøgepurrer, f. Eks. paa Skrænter og 
Arbejdspladser hvor Vildtet ikke holder af at staa. I andre Til
fælde er det Krat af Slaaen og Hvidtjørn, der skærmer de 
unge Bøge og viser os Rigtigheden af det gamle Ord »Den 
som elsker Skov, skal elske Tjørne«; ja, selv en Gruppe Næl
der kan være tilstræk
kelig til atrskaffe Op
væksten nogen Fred. 

Der findes imid
lertid endnu et Vokse
sted for smaa Bøge
planter: det er en 
Strimmel Jord langs 
Hegnet. Her vandrer 
Vildtet frem og til
bage, bearbejder Jor
den med sine Klove 
og skaffer den ned
faldne Bøgeolden et 
godt Frøleje i Mulden, Fig. 82. Bøgeplante fra Dyrehaven ved Kongekilde-

m e d e n s F røe t and re laagen, set fra Siden. A. HOLTEN fot. 1908. 

Steder er udsat for 
at spire i Utide, hvis det ikke bliver ædt af Dyr eller dræbt af 
Svampe. — Ved Kongekildelaagen finder vi da, som vi kunde 
vente, et tæt Bælte af ung Bøgeopvækst. De yderste Planter er 
ganske purrede som Følge af Dyrenes Bid, men jo mere vi 
nærmer os Hegnet, desto flere uskadte Skud er der, og en lille 
Plante, Fig. 82, viser os meget tydeligt, hvorledes et af de 
øverste Sideskud, der er udviklet i Sommeren 1907, har bøjet 
sig tilbage paa lignende Maade som Grenene paa de typiske 
Hængebøge. Ogsaa andre Planter i Nærheden minder om de 
unge Bøge fra Planteskolen i Lyngby Skov. 

') De danske Skove, S. 83, Figuren til venstre (S. 82—83 er der nogen 
Forvirring i Figurerne). Billedet findes allerede i Tidsskrift for populære 
Fremstillinger af Naturvidenskaben R. II, Bd. 3, 1861, S. 186. 
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Naar man ved Vintertid undersøger de spredte Smaagrup-
per af forbidt Bøgeopvækst, viser de sig vel for en stor Del at 
bestaa af buskformede Purrer, men hist og her optræder ogsaa 
ranke Planter, der minder om Fig. 78, f. Eks. paa Skrænter i 
Grusgraven nord for Kongekilden; ja paa en Forhøjning ude i 
Graven staar to unge Bøge, af hvilke den ene er ganske vel
formet og har naaet en Højde af henved 10 Meter. 

Fig. 83. Ludende Bøg øst for Holdepladsen ved Dyrehavsbakken, set fra Vest. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Fra Kongekilden gaar vi mod Øst langs Hegnet til Kilde
søen. I Østsiden af den Mose, som danner Fortsættelsen af 
Fuglesangssøen, staar der flere Bøge med stærkt udspærret 
Vækst; paa Bakken vest for Kildesøen, hvor Træerne for en 
stor Del er ved at gaa til Grunde, ødelagte af Storm og Svampe, 
er brede purrede og mangestammede Former fremherskende. 
Øst for Dyrehavsbakken saavel som flere Steder i Nærheden 
findes ludende Bøge, der minder om Træet Fig. 80 fra Enrum, 
og af hvilke Fig. 83 viser en af de mest udprægede. 

Vejen fører nu ned mod KIRSTEN PULS Kilde, og vi ser 
her, at det Træ, der danner Portalen over selve Kilden, er en 
Hængebøg (Fig. 84). Enkelte Grene vokser ganske bagvendt, 
nogle bøjer nedad, og af disse sidste er et Par savede af; 
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atter andre viser noget hængende Vækst, og op af Kronen 
skyder enkelte Skud, der stræber at vokse normalt i Vejret1). 
Intet andet Træ i de danske Skove er set af saa mange Men
nesker som denne Bøg, og dog synes man ikke at have set 
nok paa den. Det er gaaet Træet som fordum Kilden, det 
blev »først fundet og opdaget«, da vi havde vandret vidt om i 
Skoven ad slyngede Stier og vildsomme Veje." 

Fig. 84. Bøg ved KIRSTEN P U L S Kilde, set fra Sydøst. 

A. HOLTEN fot. 1908. 

Teorier. 

Vore Vandringer i Nordsjælland har vist os en Række for
skellige abnorme Træer, som vi sammenfatter under Benæv
nelsen Vrange Bøge. Vi vil nu forsøge at samle vore Indtryk 

*) Træet findes ikke paa Billederne i FR. ALGREEN-USSINGS Rejsebog Tou
risten i Nordsjælland (2den Udg. S. 21) og i IVAR [O: C. N. ROSENKILDE]: 
Anders Tikjøb, 1861, S. 51. De er vist begge paavirkede af et gammelt Bil
lede, der er gengivet i »Frem« (BERING LIISHERG: Vore Bedsteforældres Tid 
Sp. 57—58). For 100 Aar siden maa Træet have været lille; formodentlig 
har Tegnerne udeladt det for at give mere fri Udsigt over Kilden. 
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til et fælles Billede; de mange Iagttagelser og Erfaringer maa 
om muligt bringes ind under et Synspunkt, der passer for dem 
alle. Da Undersøgelsen ikke er af rent videnskabelig botanisk 
Natur, men tilsigter at tjene Skovbruget, er det først og frem
mest i dette, vi vil tage Stade, hvorvel vi ogsaa nødvendigvis 
føres ind paa Træernes Morfologi og Biologi, ligesom vi maa 
tage Hensyn til den botaniske Litteratur, for saa vidt den be
rører vort Emne. 

Som vi har set, omtales Hængebøgen ved Jægerspris Fa-
sangaard allerede for c. hundrede Aar siden af en dansk For
fatter og derefter gentagne Gange saavel paa Dansk som paa 
Tysk. Det ligger nær at spørge: Hvorledes behandler den 
danske floristiske Litteratur de ejendommelige Former, med 
hvilke vi har gjort Bekendtskab. 

JOH. LANGE nævner 1887 i sin Haandbog i den danske 
Flora, der udmærker sig ved at medtage en Mængde Finde
steder og give omhyggelig Beskrivelse af talrige Varieteter (4 de 
Udg. S. 244) Fagus silvatica var. pendula »Grenene slappe, langt 
nedhængende« fra Hæsede Skov, hvor JACOBSEN har fremvist 
den ved Botanisk Forenings Ekskursion 1869 (Botanisk Tids
skrift Bd. 3, S. 86)1), medens 3dje Udgave, 1864 (S. 721) ikke 
nævner særlige Former af Bøg. H. MORTENSENS værdifulde 
Nordøstsjællands Flora, 1872 (Særtryk af Botanisk Tidsskrift 
2den Række, 1ste Bind) siger kun om Bøgen, at den er meget 
almindelig, men nævner ingen særlige Former, uagtet Forfatte
ren har levet og virket længe i Nærheden af Buresø-Farum-
Egnen. I sin første Fortegnelse over store og mærkelige Træer 
(Bidrag til de i Danmark dyrkede Frilandstræers Naturhistorie, 
Tidsskrift for Skovbrug Bd. VIII, 1884) nævner LANGE kun 
Hængebøge fra Haver (3 smaa Eksemplarer), men i Fortsæt
telsen (Botanisk Tidsskrift Bd. 18, 1892) anføres, som maalt af 
MORTENSEN, en Hængebøg (Fagus silvatica pendula) i Slagslunde 
Skov 48 ' høj, 10' i Omfang i Brysthøjde, 63 ' Kronediameter. 
Her er uden Tvivl Tale om det Træ, der er afbildet ovenfor 
Fig. 61, thi det beskrives i H. MORTENSENS Beretning om Den 

botaniske Forenings Ekskursion til Slagslunde Skov m. v. 20. 
September 1885 (Meddelelser fra Den botaniske Forening Bd. I, 

*) Ved samme Lejlighed omtales Formen repanda, med store rundtak-
kede, til Dels næsten lappede Blade og abnorm Nervatur. 
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1882—86, S. 180). Samme Steds tilføjes i øvrigt som Anmærk
ning, at »Der findes i Jonstrup Vang o. fl. St. smaa Eksempla
rer af lignende, om end mindre regelmæssig Form.« I denne 
Sammenhæng maa det nævnes, at Foreningen paa sin Eks
kursion til Skjoldnæsholm 14. Juni 1879 iagttog en smuk 
Hængebøg med 5 Alen høj Stamme og med Grene, der naaede 
Jorden; Træet stod nær ved Valborup Skovridergaard (Bota
nisk Tidsskrift Bd. 12, 1880, S. 1). 

Særlig'mærkeligt er det, at Hængebøgen er forbigaaet i vor 
mest benyttede floristiske Haandbog, E. ROSTRUPS Vejledning 
i den danske Flora (9 de Udg., 1902), medens det (S. 98) hed
der, at i Haver dyrkes en Afart, som kaldes »Blodbøg«, og For
fatterens skarpe Blik for Arternes Variation viser sig paa mang
foldige andre Omraader; saaledes nævner han særlige dyrkede 
Former af Hvede og toradet Byg (S. 15, 17); en lokal Form af 
Bølget Bunke (S. 28); afvigende Former — sjældne, lokale 
eller betingede af Voksestedet — S. 29, 35, 42, 44, 63, 121, 136, 
156, 185, 204, 215, 222, 283, 293, 296, 323, 333, 337, 358, 362, 
373, 383; afvigende Farver S. 34, 61, 79, 185, 235, 278, 325, 
336, 368; dyrkede Former S. 121, 143, 231, 378, 379; Misdan
nelser S. 143, 155, 218, 321, 344; meget interessante er Bogens 
Ord om Former af Slaaen og Hyld (jfr. LANGES Flora om de 
samme Planter). 

Det forekommer mig, at de anførte Eksempler berettiger 
os til den Udtalelse, at vor almindelige floristiske Litteratur 
behandler Bøgens Former noget stemoderligt, og AXEL LANGE 
udtrykker vistnok den almindelige Mening, naar han i Eks
kursionen til Slagslunde Skov 6. Oktober 1907 (Botanisk Tids
skrift Bd. 28, S. XXIX) beretter om »de smukke Hængebøge, 
som findes i Udkanten af Skoven i dennes sydøstlige Side. 
Der findes her flere Eksemplarer af mer eller mindre hæn
gende Vækst, en Fremtoning som formentlig er ret sjælden at 
finde udenfor Park- og Have-Anlæg.« — De særlig forstbota
niske Forfattere omtales nedenfor i det følgende Afsnit. 

Efter Systematikeres Skik skulde man vel opstille en Række 
Varieteter1), f. Eks. saaledes: 

J) Se f. Eks. BEISSNER, SCHELLE U. ZABEL: Handbuch der Laubholz-

Benennung, 1903, hvor Navnene paa Former af Fagus silüatica fylder halv
anden Side. 
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a. Grenene abnormt lange i Forhold til Tykkelsen, slapt 
nedhængende, svarende til Systematikernes pendula-Form. 
Hovedaksen ofte normalt udviklet. 

b. Grenene lange, vandret udstrakte, efterhaanden hæn
gende; Hovedaksen svagt udviklet. 

c. Grenene zigzagformede, svarende til Systematikernes 
tortuosa-Förm. 

d. Grenene zigzagformede, Kvistene hængende. 
e. Stammen meget lav, Grenene krybende. 
f. Stammen slangebugtet. 
g. Stammen opstigende. 
h. Stammen noget skæv, men ellers rank; Kronen over

vejende fjer fanefor met (bilateral). 
i. Træet Herstammet, mere eller mindre buskformet. 
k. Stammen normal, men Kronen meget bred og flad, 

purret eller krøllet. 
1. Stammen kort, Kronen redeformet udviklet. 
m. Træet stærkt tveget med vidt udspærrede Grene. 
Hertil kommer en Række Former, der adskiller sig fra 

den normale Artstype m. H. t. Bladenes og Frugtens Udseende 
eller Veddets Bygning og Egenskaber. — Man kunde maaske 
endog faa Anvendelse for det græske Alfabet. 

Undertiden synes det dog, som om den enkelte Bøg er 
sammensat af to eller flere andre; det kan hænde, at Hoved
aksen vokser normalt opad, men at en stor Gren skyder sig 
langt ud til Siden, enten vandret eller skraat, uden at denne 
Abnormitet kan forklares alene som Virkning af Lys o. a. 
ydre Forhold1). I andre Tilfælde slaar den abnorme Form 
rent tilbage til Hovedarten og vokser normalt i Vejret, ikke 
blot naar den tvinges af Naboers Tryk, men ogsaa hvor den 
staar frit og kan følge sin Natur. Endelig maa det nævnes, at 
Sammenvoksninger forekommer almindeligt, hvilket vel er en 
naturlig Følge af, at Stammer og Grene bugter sig stærkt; ofte 

') Et saadant Træ fra Olpenitz paa Halvøen Svans i det sydlige Slesvig 
beskrives udførligt i A. NIEMANN: Forststatistik der dänischen Staten, Altona, 
1809, S. 219. 16 Fod over Jorden deler Træet sig i to næsten lige tykke 
Stammer, af hvilke den ene vokser lige op og kun udstrækker sine Grene 15 
—24 Fod, medens Grenene fra den anden Stamme, der bøjer sig skraat ud 
til Siden, breder sig 30—52 Fod vandret ud parallelt med Jorden og med 
hængende Spidser. 
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dannes der øjeformede »lukkede« Sammenvoksninger, men i 
andre Tilfælde krydser Stammerne hinanden under en mere 
eller mindre spids Vinkel og mødes altsaa kun paa eet Punkt1) 
eller der dannes tobenede Træer. 

Højst ejendommelig er ofte — men langtfra altid — Gre
nenes Vækst, idet Hovedaksen bliver tilbage i Udvikling, me
dens et af de følgende Skud vokser stærkere og dernæst krum
mer sig tilbage, saa at Væksten gaar i en Retning, der afviger 
90—180° fra den oprindelige. Naar dette fortsættes, kan de 
nysnævnte Øje-Former let opstaa. Ofte er ogsaa Bladstillingen 
og Bladformen abnorm, saaledes at Løvværket faar et ejen
dommelig kruset Udseende, som giver Kronens Overflade et 
vist Liv omtrent som hos Eg. Aflæggere optræder jævnlig, 
som en naturlig Følge af at mange Grene vokser vandret langs 
Jorden eller hængende ned mod denne. 

Det forsigtigste over for denne Rigdom af Former er vist
nok at samle dem alle under eet som Afvigelser fra den nor
male Bøgeform. Erfaringerne fra Fasangaardens Hængebøg 
saavel som Iagttagelse af naturlig Opvækst lærer os, at Moder
træets Abnormitet ofte viser sig i en ganske anden Skikkelse 
hos Afkommet. 

Paa Grundlag af det store og mangesidige Materiale vil vi 
forsøge at opstille en Teori for Udviklingen af de abnorme 
Træformer, som vi kalder vrange Bøge. Vi vender tilbage til det 
ovenfor S. 30 fremdragne Spørgsmaal om Aarsagen til, at disse 
Former dannes og optræder, saaledes at vi skelner mellem 
Voksestedet, Skovbehandlingen og Frøets indre Egenskaber. 

Vore Iagttagelser viser, at vrange Bøge forekommer paa 
meget forskellige Terrainformer og Jordbundsarter, ligesom 
Klima og Fugtighedsforhold er saa forskellige, som de kan 
være i Nordøstsjællands Bøgeskove. Hermed skal det ikke 
være sagt, at V o k s e s t e d e t er uden Betydning; en ludende 
Bøg k a n have den Natur at skulle vokse skraat, men den kan 
ogsaa lude, fordi den er væltet af Stormen eller ved sin egen 
Vægt, idet Kronen har udviklet sig stærkest ud mod en Lys
ning, der tillige er en Lavning, i hvis Rand Jorden er 

' ) En saadan Sammenvoksning er beskrevet af O. G. PETERSEN i Bota
nisk Tidsskrift Bd. 21, hvor Forfatteren i det hele behandler Spørgsmaal om 
Sammenvoksninger. 
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blød; ofte vil begge Aarsager, den indre og den ydre, virke 
sammen. 

Allerede ved Omtalen af Findesteder har vi angivet natur
lige Grunde til, at Hængebøgen fortrinsvis maa forekomme paa 
visse bestemte Voksesteder, fordi den bedre end normale Bøge 
kan drage Fordel af nogle Ejendommeligheder og taale andre 
som udmærker Stedet. Her skal kun tilføjes, at det synes, 
som om vrange Bøge særlig ofte optræder, hvor der findes 
Kalk, og hvor mineralsk »raa« Jord kommer frem paa Over
fladen. Maaske er det ikke selve Kalken som kemisk Stof, der 
her gør Udslaget; man kan tænke sig, at Aarsagen maa søges 
i et ledsagende Stof eller i en inficerende Organisme, der er 
knyttet til Kalken, men dette kan paa vor Videns nuværende 
Standpunkt næppe blive andet end Hypoteser. 

Det kan vel ogsaa tænkes, at visse Egenskaber ved Jord
bunden har Betydning for Kampen mellem de forskellige For
mer. Hvis f. Eks. vrange Bøge for at bære rigelig og spire
dygtig Olden behøver megen Varme, da kan en tør og varm 
Jordbund som Kalk og Sand eller en tør sydlig eller sydøstlig 
Hælde give dem det Overskud af Varme, som sætter dem i 
Stand til at frembringe rigeligt Afkom. Staaende i Blanding med 
ranke Bøge vil de vrange Træer jo ofte blive overskyggede; nu 
opnaar de maaske de gunstigste Temperaturforhold, saaledes at 
de sejrer i Kampen, ikke individuelt men gennem deres Efter
kommere, forudsat at disse arver Forældrenes Form. 

Vi er her allerede paa Overgangen fra Jordbund til Klima. 
Af de klimatiske Onder er Blæst og Nattefrost tillagt stor Be
tydning for Bøgens Form og det sikkert med Rette. En anden 
Sag er det, om man har tolket de gamle gennem Slægterne 
opsamlede Erfaringer ganske rigtigt. 

Paa vore Vandringer har vi truffet purret Bøgeskov i Ud
kanter, hvor Vinden ikke kunde antages at virke særlig stærkt, 
og omvendt: ranke Bøge paa vindudsatte Steder. Blæsten har 
maaske ofte virket mindre stærkt direkte end indirekte, idet 
den har grebet ind i Kampen mellem Individerne til Fordel 
for de Træer, der bedst formaar at danne en busket og purret 
Krone, at skyde kraftige Sidegrene ud mellem de andre Træer, 
hvor der maatte vise sig en lille Lysning, ja at blive lav og 
buskformet, maaske endog krybende. Og hvis Formen er arve
lig, da kan Vinden saaledes efterhaanden have bevirket, at de 



[115] 143 

vrange Bøge sejrer over de ranke, normalt voksende, skønt 
disse sidste i og for sig godt kunde taale det Klima, der her
sker paa Stedet, naar de blev befriede for deres vrange Naboer. 

Paa lignende Maade kan det forklares, at vrange Bøge op
træder hyppigt, hvor Nattefrosten om Foraaret ødelægger Bøgens 
Blade og unge Skud. Naar disse sidste dræbes, enten direkte 
eller ved at de skærmende og ernærende Blade er ødelagte, da 
er det vel naturligt, at der ofte opstaar Tveger og Purrer; 
men de smukke Studier, som HAUCH har offentliggjort, viser, 
at ikke alle Bevoksningens unge Træer paavirkes ens af Fro
sten, og Forfatteren søger Aarsagen til disse Forskelligheder i, 
at nogle Træer har været særlig høje, da Frosten indtraf, eller 
at de har haft Tilbøjelighed til at springe sent ud. Det er 
vel højst sandsynligt, at disse Forhold har medvirket, men 
den paafaldende Lighed mellem Skuddet Fig. 32 d og de Skud, 
der udvikles, hvor Planten er beskadiget af Nattefrosten, leder 
Tanken hen paa en anden Mulighed, nemlig at Frosten har 
udløst et slumrende Anlæg til at vokse vrangt, som allerede 
fandtes i Planten, enten arveligt eller individuelt, og som under 
gunstigere Naturforhold havde kunnet holdes nede gennem den 
omhyggelige Skovkultur. 

SPRENGEL nævner, som vi har set ovenfor (S. 73), Kalk
jord og Frosthuller som Voksesteder for purrede Bøge; maaske 
kan den varme og tørre Kalkbund, der giver tidligt Løvspring, 
overhovedet udsætte Skoven stærkt for Nattefrost, som da vil 
optræde med særlig Voldsomhed i Lavningerne. 

Medens de mest udprægede Hængebøge, Varieteterne pen
dula og torluosa, vistnok gennemgaaende er opfattede som 
sjældne Naturmærkværdigheder, har man betragtet de andre ab
norme Former som frembragte udelukkende ved ydre Forhold. 

Særlig Vanskelighed har det voldet at forklare Fremkom
sten af de mangestammede, buskagtige Bøge. Undertiden har 
man vel kunnet slaa sig til Ro med, at Træet var blevet stæv
net, afbidt eller ødelagt af Nattefrost, men ofte gaar Stammerne 
saa lige op og er saa sunde, at man maa ty til andre Hypo
teser. Man tænker sig, at der er blevet tabt en Haandfuld 
Olden, eller at et Dyr har samlet Vinterforraad; A. STEEN, der 
har iagttaget flerstammede Bøge paa Jyllands bakkede magre 
Rullestenssand, nøjes ikke med at nævne Dyrenes Bid og Fro
stens gentagne Indvirkning, men tilføjer følgende : »Af gamle 
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Forstmænd, der have iagttaget" Svinenes Roden i Skovbunden 
i hine Tider, da man indlod sig paa at sende dem »paa Olden«, 
har jeg hørt, at disse Dyr ofte pløjede Jorden op til smaa 
Hobe, hvori talrige Olden bleve kastede sammen; paa denne 
Maade kunde der ved Sammenvoksning af de fremspirende 
Planter ogsaa opstaa flerstammede Bøgetræer hist og her i 
Foryngelserne. Enkelte saadanne Eksemplarer vidne derfor 
ingenlunde om Rodskudsskov.« ') — Undertiden kan disse For
klaringer vel være rigtige, i hvert Fald er det vanskeligt at be
vise Urigtigheden; men de strækker næppe til overalt paa de 
Steder, hvor vi fortrinsvis har fundet mangestammede Bøge. 

Tobenede Træer antages ofte at være frembragte kunstigt 
ved Sammenfletning, »Mindesmærker om Gavtyvestreger« 2). 

De skæve og vredne Mellemformer har man opfattet som 
Bastarder mellem normale Bøge og udprægede Hængebøge. 
Men disse sidste er saa sjældne, at Mellemformerne, som jo er 
meget udbredte, for største Delen maa være opstaaede paa 
anden Maade end ved Krydsning, hvis man ikke skal gaa til 
den Yderlighed at tillægge Hængebøgens Blomsterstøv en ganske 
eventyrlig Befrugtningsevne. 

S k o v b e h a n d l i n g e n har utvivlsomt Indflydelse paa de 
vrange Bøges Optræden. Tæt og regelmæssig Kultur hemmer 
Udviklingen af de abnorme Anlæg, selv bortset fra at forst
mæssig Skovdrift udrydder en Mængde af de mest karakteri
stiske Former, men det turde dog være, at man noget ensidigt 
har tænkt paa, hvor tæt man kultiverede, og noget for lidt paa, 
hvad det var for Frø og Planter, man anvendte. 

Modsætningen til den moderne rationelle Skovdrift, med 
intensive Kulturer paa samlede Flader og med tidlig Udhug
ning, danner Fortidens Plukhugst og Mishandlingen ved Stæv
ning af Ungskoven, Bevarelse af bredkronede Oldentræer, Øde
læggelse ved Bid af Vildt og Kreaturer. 

Det er dog ikke givet, at man ved at drive Skoven i Pluk
hugst eller Holmehugst frembringer mindre gode Træformer 
end i den regulære Højskov; alle tre Driftsformer kan give 
Anledning til, at man forsømmer at pleje Træets Form, saavel 
som til det modsatte. Men for de ældre Skovbrugere var Or-

*) ADOLF STEEN : Bidrag til Kundskab om Bøgens Væxtforhold i Dan
mark (Tidsskrift for Skovbrug Bd. IX, S. 76 Anm.). 

2) O. G. PETERSEN: Forstbot. Undersøgelser, S. 70—76; Forstbotanik S. 194. 
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det Plukhugst mere Udtryk for et historisk Begreb: planløs 
Drift og gennemført Mishandling af Skoven — et Skældsord, 
om man vil — end for en bestemt Driftsform, og de søgte 
undertiden Grunden til Skovens slette Tilstand i Fortidens 
Plukhugst, hvor det kun var dennes Udskejelser, der havde 
gjort Skade, særlig ved at man borttog de slanke, ranktvoksne 
Træer, men lod de brede staa og tillod dem at formere sig. 

Paa lignende Maade er det vistnok ofte gaaet, hvor Bøge
skovene blev ødelagte ved Stævning, Vildtbid og Kreaturbid. 
Man har overvurderet Virkningen paa det enkelte Træindivid 
eller det enkelte Slægtled1). Vore Iagttagelser saavel som hi
storiske Efterretninger2) viser, at mishandlet Opvækst og Ung
skov ofte kan antage meget smukke Former, naar Skoven fre
des eller Planterne vokser op over Biddet. 

Derfor bliver Vildtets og Kreaturernes skadelige Indflydelse 
dog ikke mindre, snarere er det modsatte Tilfældet; men Be
tydningen ligger til Dels paa et andet Sted end hidtil alminde
ligt antaget. Mishandlingen virkede stærkest paa de Træer, 
der havde den bedste Form, baade fordi de lettest blev beska
digede, og rimeligvis tillige fordi de havde den mindste Repro
duktionsevne. Et Træ som Fig. 77 kan hverken Vildt eller 
Kreaturer faa Bugt med; det velformede Træ, der maaske 
endog beskadiges ved Hjortevildtets Fejning, har saa at sige 
sat sin bedste Kraft paa Topskuddet, medens de sletformede, 
der opløser sig i Sideakser, kan have Udsigt til at faa en af 
disse bevaret. En lignende Betragtning gælder vistnok, hvor 
Talen er om Stævning. Hvis de vrange Former er arvelige, 
vil Mishandlingen efterhaanden gøre dem til herskende i Sko-

' ) Forstkommissionen af 1850 siger i sin Rejseberetning (Tidsskrift f. 
Skovvæsen Bd. V, 1893, B, Side 171) om en meget stor Del af de nordsjæl
landske Skove, at »de midaldrende Bøgebestande . . . i det hele kun er ringe; 
selv om Stammerne hver for sig skulde have en stærkere Tilvækst, end vi 
efter deres Udseende maa antage, vil dog baade den hele Massetilvækst og 
det fremtidige stadige Udbytte af Gennemhugninger upaatvivlelig blive under 
det i Forhold til Jordbunden normale, da Stammerne for en stor Del staa i 
Smaaholme, der, om end Kronerne slutte sig sammen, dog ere temmelig 
spredte. Denne Beskaffenhed, der er begrundet dels i Fortidens Fejl ved 
Foryngelsen (Plukkehugst eller paa Tysk Plänterwirthschaft), dels i Mishand
ling af Vildt og (i Stutterivangene) . . . maa her fremhæves.« 

2) Se herom Forfs. Bidrag t. d. danske Skovbrugs Historie 1786—1886, 
S. 102. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 22. Aug. 1908. 10 
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ven, saalédes at de i Løbet af nogle Aarhundreder fortrænger 
de velformede Træer. Vi faar da en purret »vrang« Skov, der 
til Dels bevarer sit daarlige Udseende, selv om den bliver fre
det og plejet. 

Hverken Voksested eller Skovdrift kan give fuldgyldig For
klaring paa de vrange Bøges Optræden; Nordsjælland udmær
ker sig jo ikke særlig paa disse Omraader. I mangfoldige Til
fælde nødes vi til at antage, at de unge Planter er udrustede 
med visse Anlæg, der gør dem til vrange Bøge. 

Det næste Spørgsmaal bliver da, om disse Anlæg er indi
viduelle, om de skyldes Forældrearv, eller om de endog op
træder som Slægtsarv. Et afgørende Svar kan vi maaske ikke 
faa ad anden Vej end Eksperimentets; det er da ogsaa oprinde
lig Udsædsforsøg — i Forbindelse med Studier over den Betyd
ning, som Knaster og Krumninger har for Veddets Tilvirkning 
og Anvendelse l) —, der har bragt mig ind paa el Studium af 
Bøgens Racer2). Desværre har der i en Aarrække været knapt 
med spiredygtig Bøgeolden her i Landet, og flere Forsøg er 
derfor mislykkede; et og andet kan maaske ad Aare blive Gen
stand for Omtale. Ogsaa Forsøg med vegetativ Formering 
kunde muligvis lære os et og andet, særlig om tvivlsomme 
Formers Slægtskab med de mere udprægede og om den ene 
Forms Evne til at gaa over i den anden; der har imidlertid 
ikke været Lejlighed til at anstille saadanne Forsøg, af hvilke 
Formering ved Afsugning og Aflæggere vistnok vilde være de 
mest nærliggende. Endelig vilde Forsøg med Stævning, Top-
hugning og anden »Mishandling« give gode Oplysninger om de 
forskellige Individers Evne til at vokse op efter Beskadigelsen. 

Vi skal nu nærmere betragte det vigtige Spørgsmaal om 
A r v e l i g h e d . Det forekommer mig, at Iagttagelserne tyder paa, 
at her gennemgaaende er Tale om Arv, i hvert Fald fra 
Forældre. SPONNECKS Forsøg har jo givet et meget tydeligt 
Udslag; rent teoretisk kan man vel gøre den Indvending, at 
Voksestedet for Modertræ og Afkom er omtrent det samme; 
man kunde ønske, at en Del Olden var blevet udsaaet et andet 

x) Tilvirkning og Anvendelse af dansk Gavntræ I (Det forstlige Forsøgs
væsen I). 

2) Gennem en Levering Olden, som jeg i 1905 modtog fra kgl. Skovrider, 
Baron L. WEDELL-WEDELLSBORG fra Hængebøgen i Enrum Have, er saalédes 
min Opmærksomhed først blevet henledet paa dette Sted. 
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Sted; men Indvendingens Betydning taber sig dog, naar vi be
tragter Bøgens Vækst i Slotshegnet, hvor der mange Steder 
forekommer meget smukke Bevoksninger, og naar vi betænker, 
at Planteskolen har frembragt mange Bede med ranke, vel
formede Bøgeplanter. Ogsaa Forholdene i Brødemose, i Mølle
vangen og i Farum Lillevang synes mig at pege bestemt paa 
arvelige Anlæg, og det samme gælder for Lindholm-Bøgen, 
selv om dens Afstamning maaske ikke lader sig fastslaa med 
fuld Sikkerhed. 

Dog maa vi ikke forestille os, at Efterkommerne viser 
megen ydre Lighed med Forældrene; snarere kan man vel sige, 
at de kun ligner dem i at være vrange. Det er muligt, at de 
mest abnorme Former kun forholdsvis sjældent bærer spire
dygtigt Frø, saaledes at de krøllede og tvegede Mellemformer 
har den Opgave at bevare Abnormiteten gennem Tiderne. 

I hvilken Grad de abnorme Anlæg er konstante gennem 
flere Slægtled, lader sig for Bøgens Vedkommende praktisk talt 
næsten ikke afgøre ved Udsædsforsøg, da disse maatte strække 
sig over et Par Menneskealdre eller endnu længere Tid; dog 
bør man søge at faa Udsæd fra Lindholm-Bøgen saa snart som 
muligt. Men naar man tager Hensyn til, hvorledes de vrange 
Bøge forekommer, synes det mest naturligt at forklare deres 
Optræden som Udslag af en Variationstilbøjelighed, der er 
knyttet til den Race, som gennem Aarhundreder har befolket 
Nordsjællands Skove. Jo mere naturlig Skoven er, jo mindre 
den har været under forstkyndig Behandling, desto hyppigere 
forekommer Hængebøgens forskellige Former (Mørdrup, Brøde-
mose), og jo stærkere Naturforholdene, saasbm Vinden, har 
grebet ind i Bevoksningens Liv, desto mindre har Skovdriften 
kunnet faa Bugt med Abnormiteterne. 

Rimeligvis har de vrange Bøge tidligere, for 100—200 Aar 
siden, været langt mere almindelige end nu. Dette behøver 
ikke at betyde, at der — enten ved Mutation eller under lang
varig Paavirkning af Naturforholdene -<— har udviklet sig en 
særlig abnorm Form af Bøgeskov i Nordsjælland. Tilstrække
lig Forklaring kan findes i Fortidens Mishandling af Skoven; 
kun sjældent har man, som i Møllevangen ved Frederiksværk, 
hugget alt ned for Fode; langt oftere har Plukhugsten og Krea
turdriften berøvet Skoven de bedste: rankeste og mindst grenede, 
Træer, medens man skaanede de store bredkronede Træer, der 

10* 
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bar rigelig Olden, samtidig med at tortøosa-Kronen gav Træet 
forøget Modstand mod Vinden (jfr. SARAUWS ovenfor anførte 
Beskrivelse fra Krogenlund), medens den stærke Vækst i Gre
nene værnede mod Vildt og Kreaturer, der vistnok i vort skovfat
tige stærkt opdyrkede Land har mishandlet Skoven værre end 
de fleste andre Steder. 

Hvis dtenne Forklaring er rigtig, maa de vrange Bøge alt-
saa nærmest opfattes som Rester af en Træform, der tidligere 
har været mere udbredt, men har maattet vige for den regel
mæssige Skovdrift i de sidste 100—150 Aar og, kan man til en 
vis Grad sige: for Bøgeskoven. I Fortidens aabne Blandings-
skov fandt de brede, til Dels krybende Former lettere end i 
den sluttede Bevoksning af Skyggetræer det Lys, de behøvede, 
og i Randene af de talrige Søer, Damme og Moser, der har 
maattet vige for Udgrøftningen, havde de vrange Bøge langt 
flere Tilflugtsteder end nu. Ogsaa selve Skovgrænsen var dem 
vistnok mere gunstig end nu om Stunder; den tungede sig ud 
i Markerne, gav Plads for spredte Træer, Trægrupper og Skov
holme, og den laa indtil Midten af det 18de Aarhundrede vist
nok ofte omtrent der, hvor den havde ligget i Aarhundreder, 
saaledes at Udkantens Bevoksning kunde forynge sig naturligt 
og ved Kvalitetsvalg frembringe mere og mere vrange Former. 
Udskiftningen, Indfredningen og den store Opdyrkning i Tiden 
fra 1750 til 1800 frembragte en vidtgaaende Forandring i Sko
venes Grænser, og Forstmændene, der med stor Iver søgte at 
bringe uproduktive Strækninger i Kultur, lod Egen og Naale-
træerne afløse de spredte, purrede Bøge. 

De mest udprægede vrange Former er blevne sjældne i 
vore Skove. Det samme gælder imidlertid ikke om Mellem
formerne, og vi maa stadig erindre, at ugunstige Forhold rime
ligvis kan vække slumrende daarlige Anlæg, som Planten har 
taget i Arv fra Forældrene. Den halve Sandhed udtrykkes i 
Ordsproget »Æblet falder ikke langt fra Stammen«; men lige 
saa vigtig er den anden Halvdel, at »Lejlighed gør Tyve«. 

Kontrol. 

Hvis de Slutninger, vi har draget af Iagttagelserne, er rig
tige, vil de paa flere væsentlige Punkter ændre de hidtidige 
Forestillinger om Bøgeskovens rette Behandling. Inden vi saa-
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ledes søger at paavirke den praktiske Teknik, maa vi med de 
til vor Raadighed staaende Midler kontrollere vore Teorier. 

Dersom den ovenfor fremsatte Forklaring af de vrange 
Bøges Natur og Forekomst er den rette, maa vi vente at gen
finde den i den folkelige Opfattelse af Bøgeskoven, hos Menne
sker der har set umiddelbart paa Skoven og Træerne uden at 
tynges af Viden om Forstbotanik eller Skovbrugslære; vi maa 
søge til Folkesproget, Stednavnene, Bønderne og maaske ogsaa 
Malerne og Digterne. Et systematisk Studium paa disse Om-
raader vilde føre os alt for vidt, men nogle Antydninger kan 
dog gives og maaske opmuntre andre til at gaa videre. 

I September 1907 paaviste jeg paa en Ekskursion til Dron
ninglund Storskov Forekomsten af bredkronede Bøgetræer, som 
jeg kaldte Hængebøge. Vor Vært, Godsejer P. SCAVENIUS med
delte da, at saadanne Træer paa Vendelbo-Maal hed »Rolling
bøge«. JENSSEN-TUSCH1) siger, at »smaa Bøgetræer eller -buske« 
i Vendsyssel kaldes »Ryl, Ryld, Rylle, Ryldtræ«, og Skovrider 
A. HORNEMAN taler i 1907 om »Røller« i Betydningen »Bøge-
purl«2), medens JOHANNES STEENSTRUP har Tydningen »Røl , 
R y l l e , ung Bøg, Risbøg«3). Særlig interessant synes det mig, 
at L. C. BRINCK-SEIDELIN i sin udmærkede Beskrivelse af Hjør
ring Amt, 18284), siger, at »Rollingen — saa kaldes Stuehuset.« 
Herefter skulde Rollingbøg være en Bøg formet som et Hus, 
et Lysthus; MOLBECH og TREGDER finder det (se ovenfor S. 71 
—72) ogsaa naturligt at nævne, hvor mange Mennesker der kan 
faa Plads under Fasanhavens Hængebøg. 

I den ovennævnte Beskrivelse af Frederiksborg Distrikt 
1827—28 skriver G. SARAUW ikke, som det nu er Skik, »Kro-
genlund», men »Krogelunden«; allerede i den Beskrivelse, som 
han forfattede c. 10 Aar tidligere, og som er trykt i »Vater
ländische Waldberichte«5), staar der »Krogelund Gehege«, og 

x) Nordiske Plantenavne, 1867, S. 87. 
2) Hedeselskabets Tidsskrift 1907, S. 386. Paa min Forespørgsel har Hr. 

H. meddelt mig, at det hedder »en Røllbusk, i Flertal Røllbuske eller 
Røller«. 

3) De danske Stednavne, 1908, S. 101. 
4) Bidrag t. Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand 

(Landhusholdningsselskabets Amtsbeskrivelser Stk. 4), S. 11. 
6) Bd. II, Stk. 1 -2 , S. 227 (i Stk. 3 - 4 , S. 63, formentlig ved en Tryk

fejl, »Kregelunds Gehege«). 
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i sin Beskrivelse af Frederiksborg Amt1) 1831 kalder han atter 
Skoven for »Krogelunden«. I den store Beskrivelse af de nord
sjællandske Statsskove, som G. W. BRÜEL og C. A. C. CLAUS

SEN udarbejdede 18042), kaldes Skoven ligeledes »Krogelund 
Indhegning«. E. MADSEN siger ganske vist3), at »Krog er en 
almindelig Benævnelse paa et Hjørne eller afsidesliggende 
Stykke af en Mark, en Skov og deslige«, men det synes mig 
dog mest naturligt i dette Tilfælde at forklare Navnet ud fra 
Træernes krogede Vækst4). 

Der kunde vel endog være Grund til at undersøge Oprin
delsen til nogle andre lignende Navne, som forekommer i Nord
sjælland5). Ved Humlebæk findes Krogerup, ved Gurre Stats
skoven Krogenberg Hegn; ved Havelse findes et Sted, som kal
des Kroghøj; ved Farum har vi Krogvad Huse; TRAP omtaler 
i 2 den Udgave af Danmark (1872, II, S. 90) et Sted ved Navn 
Krogerød i Uvelse Sogn (Anneks til Slangerup) tæt ved »Kroge
lund-Hegn«, som Skovens Navn her6) endnu paa dette Tids
punkt skrives. I det sydlige Hornsherred findes Stednavnet 
Krogstrup. Syd for Esrom ligger Skovparten Krogedals Vang. 

Ogsaa Bynavnet Stavnsholt ved Farum kan vel tænkes at 

' ) Frederiksborg Amt (Landhusholdningsselskabets Amtsbeskrivelser Stk. 6) 
Tabellarisk Oversigt over Skovene. 

2) Om disse Aktstykker se A. OPPERMANN: Bidrag t. d. danske Skov
brugs Historie 1786—1886, S. 49, 148, 219. 

3) Sjælandske Stednavne (Annaler f. nordisk Oldkyndighed og Historie 
1863, S. 218). 

4) Det er formodentlig Skovbrugerne, der har omdannet »Krogelunden« 
til »Krogenlund«. Tilfældet er i saa Fald desværre ikke enestaaende: i Jæ-
gerspris-Planen 1842—43 kaldes Hornsved (den store Skov paa Nordsiden af 
Horns Herred, hvis Rester nu kaldes Nordskoven) gentagne Gange >Horstved«. 
I Tisvilde Hegn er en Birkemose ved Navn »Bøllelyngen«, hvilket paa Egnens 
Maal udtales »Bulleljungen«, blevet kaldet »Boullionen« (JOH. HELMS i Tids
skrift f. Skovvæsen 1897 B, Side 238, Anni.); det skulde vel ikke være en Vit
tighed sigtende til, at Birk paa Kortet anlægges med en lysgul Farve omtrent 
som Bouillon med Æg?! 

5) Gaarden Kroghslyst i Glostrup Sogn og Udsigtspunktet Kroghshøj i 
Teglstrup Hegn har Navn efter Medlemmer af Familien KROGH; Villanavnet 
Krogen ved Hillerød er dannet ved Kunst i nyeste Tid. 

6) A. HENNINGS: Forst-Rente^Beregning, 1842, skriver derimod Krogen-
lund, og samme Skrivemaade genfindes i den utrykte Distriktsinddeling, som 
Kommissionen af 1850 har efterladt sig. I Meddelelser fra Den botaniske 
Forening Bd. I, 1882—86, S. 181 skriver H. MORTENSEN »Krogelunden«, me
dens JOH. STEENSTRDP (anf. St. S. 61) skriver »Kroghenlund«. 
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staa i Forbindelse med Træernes Udseende i det Holt, efter 
hvilket Stedet er opkaldt. 

Slangerup skrives if. E. MADSEN *) i ældre Tid Slaggæthorp, 
Slangethorp, og udledes af Ordet »Slag«, det danske Ord for 
Slugt, der »betegner altid een eller flere sumpige Fordybninger 
i Jordsmonet og forekommer i denne Betydning i . . . Slange
rup K[irke]b[y]; sandsynligvis ogsaa i Slagslunde,« der tidligere 
skrives Slaxlunde, Slaulundæ. Det er mig ikke ganske klart, 
hvorledes man kan slaa fast, at Ordet Slag a l t i d har den 
ovennævnte Betydning; ved Slagslunde forekommer der mig 
ikke at være »sumpige Fordybninger i Jordsmonet« mere end ved 
mangfoldige andre nordsjællandske Skove; ogsaa ved Jægers
pris, vest for Kohaven, har vi et lignende Navn, nemlig Sla
gelse Gaarde. — Det synes mig muligt, at »Slag« her, maaske 
ogsaa i Slangerup, kan hentyde til Træformen, ikke til Ter-
rainet2). 

Da vi undersøgte og beskrev Hængebøge i Nordsjælland, 
meddelte Hr. Forstassistent HOLTEN mig engang i 1907, at hans 
Svigerinde, Malerinden Fru SUZETTE HOLTEN, født SKOVGAARD, 

og hendes Broder, Maleren JOAKIM SKOVGAARD, havde fortalt 
ham, at der fandtes nogle mærkeligt formede Bøge i Vrange 
Skov ved Ringsted. Da vi her er uden for vort egentlige Ar
bejdsfelt: Nordøstsjælland, vil vi begynde med at læse om Sko
ven og siden tage den i Øjesyn. 

Generalstabens Kort og TRAP 3 ) fortæller os, at Vrange Skov 
ligger i Haraldsted Sogn som den sydligst^ Del af Vester
skoven skraanende ned mod Langesø eller, som vi foretrækker 
at kalde den, Haraldsted Sø, paa begge Sider af Vej en fra 
Haraldsted til Valsømagle. Disse Skovstrækninger hører til 

1) Anf. St. S. 241. 
2) Jfr. nedenfor S. 161. En Undersøgelse af Stednavne uden for de Egne, 

i hvilke vi har fundet vrange Bøge, hører ikke herhen. Opmærksomheden 
skal dog henledes paa et Par Navne, som kan tænkes undertiden at stamme 
fra Træformen. Det ene er Kværkehy, der forekommer øst for Vrange Skov 
og udledes af » K v æ r k , en Vinkel, som Vinkelen mellem Hage og Hals« 
(STBENSTRÜP anf. St. S. 98); den indre Vinkel i et Stykke Knætræ til Skibs
bygning kaldes Kværken, medens den ydre kaldes Nakken. Det andet er 
Navnet Tyvekrogen, der forekommer meget almindeligt, f. Eks. i Geels Skov 
og i Egebæksvang; her kan -krog maaske forklares paa lignende Maade som 
ovenfor, medens Tyve er det samme som en Tvege; endnu i min ^Barndom 
huggede man Tyver, med hvilke man vendte Egebarken, naar den blev tørret. 

8) J. P. TRAP: Kongeriget Danmark, 3dje Udg., II, 1898, S. 646. 



152 [124] 

Stamhuset Skjoldnæsholm, og har, paa Grund af den tidligere 
Besidder, Kammerherre A. T. BRUUN DE NEERGAARDS Uvillie 

mod at hugge, i højere Grad end de fleste danske Skove be
varet Præget af oprindelig Natur. Det hedder hos TRAP, at 
Skoven kaldes Vrangeskov »paa Grund af flere Træers besyn
derlige, krogede Former«. Dette Forhold er allerede tidligere 
(1870) fremdraget af P. V. GROVE i 1ste Udgave af Rejsehaand-
bogen Danmark1), hvor det hedder: »Skoven kaldes af Bøn
derne Vrangeskov paa Grund af de besynderlige Former, som 
flere af Træerne her have antaget, hvilket navnlig i fremtræ
dende Grad er Tilfældet med det saakaldte »Heksetræ«, en 
Sammenvoksning af 3 Træer, hvis Grene i fantastiske Bugt
ninger slynge sig ind imellem hverandre«. 

Navnet Vrange Skov er efter alt, hvad jeg har kunnet faa 
oplyst, et gammelt Folkenavn, dannet af Egnens Beboere og 
ikke opfundet kunstigt. Vrange betyder jo, som ovenfornævnt, 
i Bogsproget det modsatte af Retten, Retsiden, men er tillige 
beslægtet med Verbet at vrænge; Skovens Folkenavn er et 
Udtryk for den Opfattelse, at Træformen er naturstridig, 
urimelig (jfr. S. 33), om man vil: taabelig, og vi skal senere se, 
at den samme Betragtning møder os i Udlandet. Vi mindes 
de Ord, som en aandfuld Forfatter, CHR. OLUFSEN, der selv 
stammede fra gamle Landbo-Slægter, for hundrede Aar siden 
har udtalt2): »Almuen lever mere i og med Naturen end nogen 
anden Menneskeklasse. Naturfænomerne paatrænge sig for 
dens Erfaring; . . . . Disse Menneskers Mening er uden Tvivl 
subjektiv rigtig; om den er det objektiv, eller om de forklare 
de bemærkede Kendsgerninger rigtigt, er en anden Sag.« 

Man tør dog næppe antage, at saadanne Betragtninger har 
ført P. V. GROVE til at søge Oplysning hos Bønderne om Op
rindelsen til Navnet Vrange Skov. Forholdet mellem Midtsjæl
lands Bønder og »Dagbladets« Medarbejder3) var just ikke 
særlig hjerteligt eller intimt. Han kan imidlertid ad flere Veje 
have faaet Meddelelse om Bøgene i Vrange Skov. 

') Danmark. Illustreret Reisehaandbog, udg. af Foreningen »Fremtiden», 
red. af P. V. GROVE, (1ste Udgave), 1870, S. 161. 

2) CHRISTIAN OLUFSEN : Danmarks Brændselvæsen, physikalskt, camerali-
stiskt og oeconomiskt betragtet, 1811, S. 201. 

3) GROVE, f. 1832, d. 1893, var i 32 Aar knyttet til »Dagbladet«, som 
Medarbejder, Redaktionssekretær og til sidst Redaktør. 
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Først maa da nævnes, at »den vrange (eller: vrangede) 
Bøg« er afbildet i Skandinavisk Folkemagasinx) for 4. Juli 1869 
som Illustration til en Artikel »Haraldsted Skov ved Bingsted«. 
Hr. Boghandler ARENT FLENSBORG har leveret mig en Gengivelse 
af det originale Fotografi, efter hvilket Billedet i Skandinavisk 
Folkemagasin er udført. Fig. 85 viser den vrange Bøg, hvis 

Fig. 85. Den vrange Bøg i Haraldsted Skov. Efter et gammelt Fotografi 
fra Treserne. 

Udseende paa sin Vis er lige saa besynderligt som Fasan
bøgens, men samtidig højst forskelligt herfra. Navnet Hekse
bøgen kender man, saa vidt jeg ved, ikke paa Egnen, og GRO

VES Beskrivelse synes mig ikke at passe ganske paa »den 
vrange Bøg«. 

x) S. TRIERS Forlag, 19de Aargang Nr. 27. Art ikelener kort og nærmest 
af populær-historisk Art. Om Billedet siger den, at »Den medfølgende Teg
ning af et Parti af Haraldsted Skoven er efter et Fotografi, og viser navnlig 
et Træ, der er særlig bekendt for sin, som man vil se, mere besynderlige, 
end jus t egentlig smukke Vækst. I det hele taget er Skoven meget mærkelig 
ved sine ejendommelig k rumme og, som Folkene kalde det, »vrange«, Træer, 
hvorfor den ogsaa i Almindelighed benævnes »Vrangeskov«.« 
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Før 1869 har jeg ikke fundet Vrange Skov og dens abnorme 
Bøge afbildet eller omtalt i Litteraturen, men den kan meget godt 
være kendt af litterært og kunstnerisk interesserede Mennesker i tid
ligere Tid. Skovene ved Haraldsled Sø er og har længe været et 
yndet Udflugtssted for Beboerne af Bingsted, hvis nærmeste Omegn 
er skovløs, og flere bekendte Mænd har haft Lejlighed til at færdes 
i denne Egn, der rummer saa mange historiske Minder og er blevet 
besunget af en Række Digtere. 

Det er ikke umuligt, at VAUPELL har været i Vrange Skov. 
Han har kendt Skovene ved Haraldsted og Skjoldnæsholm1), og vi 
skal senere se, at den udmærkede Kender af dansk Skovnatur ikke 
har manglet Blik for Bøgens Former. Det samme gælder om Ma
leren og Litografen P. F. NORDAHL GROVE 2 ) , Elev af GURLITT, 

Halvfætter til P. V. GROVE 8 ) og knyttet til VAUPELL som Illustrator 

af De danske Skove. Ogsaa paa egen Haand har NORDAHL GROVE 
rimeligvis berejst Ringstedegnen, thi hans Fader, Kaptajn P. T. 
GROVE opholdt sig som ældre Mand i Digteren SOPHUS SCHANDORPHS 

Barndomshjem i Bingsted og deltog i Familiens Selskabsliv paa 
Landet4) . 

Faderen til de to Kunstnere, hvem jeg skylder min første Viden 
om Vrange Skov, PETER CHRISTIAN THAMSEN SKOVGAARD, blev født 

1817 paa Arvefæstegaarden Hammershus 5 ) i det store Tostrup Sogn, 
der støder op til Haraldsted, og fra Hammershus til Vrange Skov 
er Afstanden kun en Mil. Ganske vist forlod han allerede 6 Aar 
gammel sin Fødeegn, da Faderen maatte afstaa Gaarden for derefter 
at ernære sig og sin Familie, først som Landmand ved Søborg, 
siden ved en lille Købmandshandel i Vejby ved Tisvilde, hvor en 
af de Mænd, der viste Interesse for at hjælpe den unge SKOVGAARD 
frem, var »Skovrideren fra Tibirke«6), formodentlig E. C. HANSEN, 

*) C. T. VAUPELL: De danske Skove, 1863, S. 267 og 133. 
2) Et Udvalg af Træsnit efter hans Tegninger blev paa min Foranstalt

ning udstillede 1888 (Katalog over I l t e Sektion, Skovbrug, A, Nr. 232) af 
Enkefru GROVE, der ogsaa dengang besad nogle Tegninger af Bøgetræer. Et 
enkelt Litografi er gengivet i Haandbog i Skovbrug S. 260; det fandtes sam
men med flere andre i en Samling Frihaandstegninger, som GROVE udgav 
sammen med AAGAARD, BUNTZEN og KYHN 1869. 

3) Slægtskabet lader sig udrede ved Sammenstilling af Artiklerne GROVE 
i Dansk Biografisk Lexikon VI, 1892, S. 210—215. 

*) S. SCHANDORPH: Oplevelser, 1889, S. 21. 
5) Saaledes staves Navnet i TRAP: Danmark, 3dje Udg., II, S. 422 og paa 

Generalstabens Kort; Biografisk Lexikon skriver »Hammerhus«. 
6) JOAKIM SKOVGAARD i T i l skue ren 1908, Apri l . 
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S k o v r i d e r 1 8 2 7 — 6 5 1 ) . Men P . C. SKOVGAARD søgte s iden ikke b lo t 

s ine s jæ l l andske Mot ive r i N o r d s j æ l l a n d : Tisv i lde , F r e d e r i k s v æ r k , 

J æ g e r s p r i s , He l l ebæk , e l ler i S k o v e n e v e d K ø b e n h a v n ; h a n v e n d t e 

ogsaa t i lbage til Midts jæl land , fra S k a r r i t s ø til N y s ø . »Ingen 

[anden] d a n s k Maler h a r k u n n e t t egne en Bøg s o m S. el ler s o m 

h a n u d t r y k k e de t o r g a n i s k e Liv i d e n e n k e l t e Gren el ler S t a m m e « 2 ) , 

og h a n k a n da t æ n k e s a t h a v e b r a g t B u d o m »den v r a n g e Skov« 

i h a n s F ø d e e g n til D a t i d e n s » In te l l igens« , d e r s a m l e d e sig o m »Dag

b lade t« 3 ) . 

Efter denne lille Orientering i Stuen vil vi begive os til 

Vrange Skov. Vejen fra Haraldsted mod Øst fører os til Sko

vens vestligste Del, Aasen, en langstrakt Bakkekam der skyder 

x) Udnævnt blev HANSEN først 31. Juli 1827, men if. J. HELMS: Skovfyr
ren paa Tisvilde-Frederiksværk Distrikt (Tidsskrift for Skovvæsen XIV, B, 
Side 213), overtog han allerede 1826 Bestyrelsen af Distriktet; konstitueret blev 
han 5. Nov. 1825. 

2) SIGURD MULLER i Dansk biografisk Lexikon XVI, S. 75. SKOVGAARD 

var for øvrigt gift med en Datter af Botanikeren J. FR. SCHOUW, der under
viste i Forstbotanik og hvis Søn var Forstkandidat. 

3) Der er sikkert mange andre Muligheder for, at Vrange Skov kan 
være blevet kendt i videnskabelige og kunstneriske Kredse. Saaledes var Bo
tanikeren SAMSØE LUND født i Tostrup nær ved Haraldsted. Den Kreds, der 
var knyttet til Sorø Akademi, kan vel ogsaa være naaet saa langt mod Øst ; 
dog har jeg forgæves søgt hos BREDSDORFF, der behandlede Egnens Flora; 
hvis han havde været opmærksom paa de vrange Bøge, var hans Viden vel 
ogsaa gaaet i Arv til Svigersønnen J O H . LANGE. CHR. MOLBECH har fra sit 
Fødested Sorø gjort en Udflugt til Haraldsted og (forgæves) søgt efter Mord
stedet; han beskriver i de ovennævnte Ungdomsvandringer Egnen, men om
taler ikke Bøgens Form eller Navnet Vrange Skov. Særlig nær laa det vel at 
kombinere FREDERIK vn 's Ophold paa Jægerspris, hvor han ikke har kunnet 
undgaa at se Hængebøge, med hans bekendte Rejse til Ringstedegnen 3.—6. 
September 1855, men jeg har ikke truffet noget Vidnesbyrd om, at han er 
naaet til Vrange Skov; de arkæologiske og repræsentative Pligter har vistnok 
optaget ham fuldstændigt. Kongen tog Mandag den 3. September om Aftenen 
pr. Bane til Roskilde og kom til Ringsted Kl. 93/4. De*to følgende Dage var 
han optaget af Udgravningerne; om Torsdagen, den sidste Dag, aflagde han 
om Morgenen et Besøg i Kirken, tog Jærnbaneanlægget i Øjesyn og lagde 
den sidste Sten i Broen paa Gisselfeldvejen; dernæst gjorde han en Udflugt 
til Fjenneslev, Bjernede og Haraldsted og vendte samme Dag tilbage til Ring
sted. — Konger har undertiden en lang Arbejdsdag. — (Berl. Tidende 5.—10. 
Sept. 1855; [C. F. Herbst]: Kongegravene i Ringsted Kirke, 1858). Kongen og 
hans Rejsefæller har nok været godt kørende, thi gamle SCHANDORPH havde 
sørget for Befordring til Følget (S. SCHANDORPH, anf. St. S. 117), men han 
kan dog næppe være naaet til Vrange Skov om Torsdagen. Lørdag Morgen 
ses han at have været Kl. 9 paa Skydebanen. Blandt hans 27 navngivne Led
sagere var WEGENER, som kendte Jægerspris, og Anatomen J. C. IBSEN, men 
næppe nogen Biolog. 



156 [128] 

sig ud fra den store samlede Skovstrækning nord for Vejen. 
Gaardejer CHR. SØRENSEN, Hustoftegaarden, fortæller os, at 
Aasen oprindelig var en Skov, der hørte til Fæstegaarden og 
blev skilt fra, da denne blev solgt i 1874. Da stod der 412 
store Bøge paa 10—12 Favne; de var ranke, men meget knud
rede og næsten ikke til at flække; i Hullerne havde Maarer og 
Alliker taget Bolig. Nu er Skoven forynget og Opvæksten til 
Dels sluttet, i Færd med at rense sig op; dog findes der oppe 
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Fig. 86. Bøgegren fra Vrange Skov, set fra oven. A. HOLTEN fot. 1908. 

paa Bakkens øverste Del endnu græsklædte Lysninger med 
spredt Opvækst, og en af dem blev udvidet ved en anselig 
Skovbrand i det tørre Vejr 10. April 1908. Dagen efter kan vi 
se, hvor grundigt Ilden var gaaet til Værks, og det synes, som 
om Opvæksten ofte har været purret. Langt stærkere træder 
dette dog frem ved Aasens sydvestlige Hjørne, hvor der findes 
en Bræmme af de mærkeligste unge vrange Bøge: krybende 
og Zigzagformer, krøllede og tvegede; særlig fremtrædende er 
den abnorme Knopdannelse, der ses paa Fig. 86; her nøjes 
man ikke som de fleste andre Steder med Tvillingknopper, 
men 3 eller 4 sidder Side om Side, uden dog at være klum
pede sammen som paa Fasanbøgen (Fig. 32 d). 
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Øst for Aasen staar der endnu enkelte gamle knudrede 
Bøge med krøllet Top, og i Opvæksten saavel som i Stang
skoven findes Mellemformer. 

I Løbet af de to sidste Menneskealdre er den sydlige Del 
af Vrange Skov forynget, og Sognevejen fører gennem tætte 

Fig. 87. En af de vrange Bøge, med Øjedannelse, ved Haraldsted Sø, 
set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 
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Bevoksninger der indeholder enkelte hængende, vredne og kry
bende Træer, hen til Skovfogedboligen, som ligger smukt om
givet af en Gruppe gamle Træer, mellem hvilke vi øjner Ha
raldsted Sø. Her er fuldt op af de sælsomste Former, og 
Skoven er saa gammel, at den i Hovedsagen maa have udvik
let sig uden Paavirkning af Forstmænd; Terrainet er fladt og 
Læforholdene gode; kun mod Syd og Sydvest ses Vinden at 
have noget Indpas, thi ved at gaa i denne Retning kommer vi 

snart til en stejl 
Hælde, som fører 
ned til Søbred
den1). Fig. 87 er 
en mærkelig Prop
trækkerform med 
meget smuk Øje
dannelse. I den 
purrede Bøg, Fig. 
88, hænger endnu 
store Klumper Sne, 
som Rester af det 
mægtige Snefald d. 
25. Februar 1908, 
hvor Midtsjællands 
Teleionnæt blev 

ødelagt. Disse 
Træer saavel som 
flere andre minder 
om, hvad vi har 

set i Nordsjællands forskellige Egne. 
Vi følger Søbredden mod Vest og træffer atter her talrige 

gamle bekendte Former. Et Træ, der staar i Skovbrynet, ud
sat for Solen, har tydelig hængende Grene, om end det stærke 
Lys har modvirket deres Tilbøjelighed en Del; tætved findes 
en lav Redeform, der vokser ud mellem Resterne af en Gruppe 
Ællestammer, og endelig viser Fig. 89 en lav, næsten kry
bende Bøg, der vel har taget Skade af de omgivende ranke 
Træers Skygge, men endnu udstrækker sine Hovedgrene paa 

Fig. 88. En af de vrange Bøge ved Haraldsted Sø, 
set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1908. 

*) Da Søens Vandspejl nylig er blevet sænket, finder vi en flad Strimmel 
Land neden for Skrænten. 
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den mest fantastiske Maade omtrent i Mandshøjde. Dette sidste 
Træ staar i Ly og er ikke udsat for Vinden. 

Bunden er ofte blød og synes at indeholde Kildevæld; en 
Kløft spærrer os Vejen mod Vest, og vi vender tilbage til 
Huset. Skovfoged ANDERS HANSEN fortæller os, at »den vrange 
Bøg«, som krøb hen ad Jorden og hævede sig op fra den tre 
Gange, er gaaet til Grunde for en Del Aar siden. Han med
deler os, at der findes flere vrange Bøge nord for Sognevejen, 
op mod Haraldsted Skov, og at her tillige staar en tobenet 

A. HOLTEN fot. 1908. 

Bøg. Vi foretrækker dog først at gaa mod Øst, langs Søen, 
og finder her om muligt endnu mere sælsomt forvredne Træer 
end ved Skovfogedstedet. At gengive dem alle vilde være 
uoverkommeligt; Fig. 90 viser en udpræget Proptrækkerform, 
og paa Fig. 91, der er taget længst mod Sydøst, ud over Søen, 
ser man en Række skæve opadstræbende Bøge, som slynger 
og vrider sig i de mærkeligste Former, medens Fig. 92 viser 
os, at Kandelaberformen, som vi kender fra Nordsjælland, gen
findes i Vrange Skov. 

Fra Søbredden vandrer vi op mod Sognevejen gennem 
den ofte velformede Stangskov langs det østre Hegn, og vi har 
her rig Lejlighed til at genfinde Former, der ganske minder os 
om Slagslunde og Krogelunden, snart to Stammer der bugter 



160 [132] 

sig symmetrisk mod hinanden, snart enkelte Træer der vokser 
skævt op mellem ranke Stammer eller opløser sig i vandrette 
vidt udspredte zigzagformede Grene, hvor der findes en lille 

Lysning. Fig. 93 
viser os en saa-
dan bugtet Bøg, 
der staar mel
lem ranke Træer 
af samme Alder, 
omtrentsomden 
tvegede Bøg i 
Slagslunde Skov 
(Fig. 60), me
dens Træet paa 
Fig. 94, der vist
nok er ældre 
end den omgi
vende Skov, me
re minder os 
om Krogelunden 
(Fig. 49—50). 

Vi er nu naaet 
til Sognevejen 
ved Skovens øst
lige Side og gaar 
herfra mod Nord 
til den tobenede 
Bøg, Fig. 95, 
et mægtigt Træ 
som udmærker 
sig ved at være 
sammenvokset 

paa to fra hinan
den vidt adskilte 
Steder. I den om

givende Skov findes mange knudrede Træer, og der er her en 
ypperlig Lejlighed til at blive bekendt med Udseendet af den 
Slags Bøgeskov, som var almindelig her i Landet, da man for 
100—150 Aar siden begyndte at tage Skoven under forstmæs
sig Drift. 

Fig. 90. En af de vrange Bøge i Østsiden af Vrange 
Skov, ved Haraldsted Sø, set fra Nordvest. Til venstre 
i Forgrunden en rauk Bøg, i Baggrunden vrange Bøge. 

A. HOLTEN fot. 1908. 
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Vi vender os nu atter mod Øst for at naa Høed Skov, 
nord for Ortved By, hvor Skovfoged HANSEN har sagt os, at 
der findes et mærkeligt Bøgetræ. Det viser sig, at vi her (Fig. 
96) har en ypperlig Repræsentant for den mangestammede 
Form; omtrent 30 større og mindre Stammer danner en Buket, 
i hvis Midte man kan trænge sig ind og tage Stade. 

Over Valsømagle vender vi tilbage til Ringsted. Vi har 
naaet vort Maal: at finde Sammenhængen mellem Nordøstsjæl-

Fig. 91. Parti af den vrange Skov ved Haraldsted Sø, set fra Nordvest over 
en Lysning. A. HOLTEN fot. 1908. 

lands mærkelige Bøgeformer og Træerne i Vrange Skov; en 
systematisk Undersøgelse af denne og de tilgrænsende Skov
strækninger ligger uden for vor Opgave i Øjeblikket. General
stabens Kort fortæller os, at Egnen ikke blot har Stednavnet 
Vrange Skov, men ogsaa Vrangstrup1) og Slangerup2), ligesom 
vi ved Buresø har Krogelunden, Krogerød, Slagslunde og 

') I Hvidovre Sogn vest for København findes endnu Navnet Vrangstrup-
gaard. Forfatteren, Hr. P. B. GRANDJEAN har gjort mig opmærksom paa, at 
der i et Aktstykke fra det 17de Aarhundrede omtales en Skov »Wrangsbøy« 
ved Lyngby nord for København. 

2) Tidligere Slauorp, Slauethorp, Slancdorp (E. MADSEN). 
Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 20. Oktbr. 1908. J ] 
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Slangerup. Terrainformen er begge Steder en eller flere lang
strakte Dale med Sø, Vandløb og Mose. Til Stavnsholt ved 
Farum svarer Stavnsbjærg nord for Skjoldnæsholm. 

Spørgsmaalet om, hvornaar Vrange Skov er kommen ind 
i Litteraturen, er ikke uden Interesse. Men vigtigere var det 
dog at faa oplyst, hvornaar de vrange Former optræder i Sko
ven. Den nuværende Bevoksning skyldes utvivlsomt Forst-

Fig. 92. Kandelaber-Bøg i Østsiden af Vrange Skov, set fra Sydvest, 
op ad Bakke. A. HOLTEN fot. 1908. 

mandens Indgriben, og mellem Vejen og Søen stiger dens 
Alder fra Vest til Øst, hvor Stangskoven vistnok er c. 70 Aar 
(det store Oldenaar 1846?). Da Egnen er skovrig og Skjold
næsholm Skove har været huggede meget svagt, maa den fore-
gaaende Bevoksning sikkert have haft en anselig Alder, da 
den blev forynget; rimeligvis har den ligesom de store Træer 
paa Aasen været 3—4 Aarhundreder gammel; i hvert Fald har 
Træernes Udvikling sikkert i Hovedsagen været fuldbyrdet, 
inden Skoven er kommen under forstmæssig Behandling. 
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Stedet har vistnok baaret Skov fra ældgammel Tid. HENRY 

PETERSEN, der særlig har undersøgt Egnen mellem Haraldsted 
By og den nuværende Skov
strækning, siger herom: 
»Terrainet lader det umis
kendeligt, at Skov i gammel 
Tid har optaget den nordlige 
og østre Del af Haraldsted 
Bymark. Alle Minder om 
en Bebyggelse i Oldtiden, 
Gravhøje og Stendysser, fat
tes i denne Del af Sognet, 
og et i Generalstabens Ar
kiv opbevaret Kort fra 
1768, der ligger til Grund 
for Videnskabernes Selskabs 
Kort, viser, at endnu den
gang var hele den nord
østre Del fra Kastrupgaar-
den til S. V. for Helge-
bjerggaarden dækket med 
Skov.«1). 

Den samme Forfatter 
viser dernæst ikke blot, at 
der fra gammel Tid har 
staaet Skov øst for Harald
sted By, og at Skoven for
hen har strakt sig længere 
mod Vest end nu ; han kan 
ogsaa ved Hjælp af et Do
kument fra det 16 de Aar-
hundrede, sammenholdt med et Kort fra 1794, godtgøre, at 
Skovbrynet i Middelalderen rimeligvis har været at finde paa 
det Sted, hvor han opdagede og udgravede Ruinerne af Knud 
Lavards Kapel2). Vi kan vistnok uden stor Fejl antage, at 

*) HENRY PETERSEN: Knud Lavards Helgentilbedelse; Kilden og Capellet 
ved Haraldsted (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1885, S. 44). 

2) Den nedenfor (S. 167) nævnte Vise siger ogsaa: 
Yderst wdj then skouff-bryn 
MOGENS monne KNUD ther bide, 

Der er intet overraskende i, at Skovgrænsen ikke er flyttet væsentligt i Tids-
I l * 

Fig. 93. Bugtet Bøg i Østsiden af Vrange 
Skov, set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 
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Skovgrænsen indtil den store Opgangstid 1750—1800 har strakt 
sig fra Kapellet til Aasens Vestside, hvor der endnu findes 
nogle Bøgepurrer ved Grusgraven uden for Skovskellet; Ter
rain og Jordbund har bevaret Bakkekammens Skovbevoksning, 
medens den paa fladt Land med god Jord er flyttet et Stykke, 
100—300 m, mod Øst. 

Desværre har jeg 
ikke Arkivsager eller 
andre lignende Ak
ter, som kan belyse 
dette Forhold nær
mere, men det anførte 
er formentlig tilstræk
keligt til at vise, at 
de vrange Bøge fore
kommer i den vestlige 
og sydlige Udkant af 
en ældgammel Natur
skov, hvilket gør det 
sandsynligt, at den ab
norme Form ikke er 
opstaaet i nyere Tid, 
men har været paa 
Stedet i Aarhundreder. 

Hvor voveligt det 
end kan synes at be
give sig ind paa filolo
gisk-historiske Omraa-
der, mener jeg dog at 
burde henlede Opmærk
somheden paa et Sted 
hos SAXO, der maa anta-

Fig. 94. Krøllet Bøg i Østsiden af Vrange 
Skov, set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

ges at have voldet Historikere og Oversættere nogen Vanskelighed1). 

rummet 1131 — 1794. »For Sjællands Vedkommende var Skovlandet 1760 ikke 
meget mindre, end det havde været paa Valdemarernes Tid« (CHR. VAUPELL: 
Om de Forandringer, som det danske Skovlands Udstrækning har -været 
underkastet i den hist. Tid. Tskr. f. populære Fremst. af Naturv. 1862, 
S. 390). 

x) SAXONIS GHAMMATICI Historia Danica. Ved PETER ERASMUS MÜLLER 

og H. M. VELSCHOW, Kbhv. 1839—58, I, S. 639. 
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Det hedder her om KNUD LAVARDS Møde med MAGNUS *): 

»Jamque CANUTUS primos sylvæ aditus subibat, cum a MAGNO, occi-

duum arboris t runcum insidente, falsa oris hilaritate et fictis oscu-

lorum blandimentis excipitur J).« Denne Sætning oversætter WINKEL 

H O R N 2 ) saaledes: »Da KNÜD nu kom ind i Skovbrynet, tog MAGNUS, 

som sad paa en Vindfælde, imod ham med forstilt Venlighed og 

falske Kys.« Ordret oversat betyder imidlertid Ordene »a MAGNO, 

occiduum arboris t runcum insidente . . . excipitur« kun, »han blev 

modtaget af MAGNUS, som sad paa en falden [eller: væltet eller: 

fældet] Træstamme«. Hvorfor Stammen er falden eller fældet3), 

siger SAXO ikke, og særlig nævner han intet om, at den skulde være 

fældet af Vinden. 

Denne Opfattelse gaar imidlertid langt tilbage. Allerede ANDERS 

SØRENSEN VEDEL oversætter Stedet saaledes4) : »Der de vaare nu 

') Mordet og de nærmest forudgaaende Begivenheder fremstilles noget 
forskelligt. JOH. STEENSTRUPS Fortælling lyder i Hovedtrækkene saaledes 
(Danmarks Riges Historie, Bd. I, S. 535—537): KNUD havde tilbragt Natten i 
Haraldsted Kongsgaard, som var givet i Len til ERIK, der var gift med KNUD 
DEN HELLIGES Datter CÆCILIE. Tidlig om Morgenen meldte et Sendebud, at 
MAGNUS ventede ham til et Møde, som var berammet, ude i Haraldsted Skov. 
KNUD sprang op fra Lejet, klædte sig paa i Hast og red i Følge med Sende
budet samt to Svende ud til Skoven. »De kom nu til Skovbrynet, og KNUD 
saa MAGNUS vandre om mellem Træerne. Han sprang af Hesten, som han 
lod Svendene holde, og da MAGNUS var alene, gik han ham alene i Møde. 
Fætteren hilste ham med stor Venlighed, trykkede ham til sit Bryst og kys
sede ham. Pegende paa et Sted noget borte sagde h a n : »Lad os sætte os 
derhenne!««. 

Imidlertid mærkede KNUD, at MAGNUS var brynjeklædt inden for Kjorte
len, og talte med ham om Grunden. I det samme hørte han raslende Vaa-
ben, og brynjeklædte Mænd kom frem bag Træerne. Nu fandt det sidste af
gørende Ordskifte Sted, og »Da KNUD vilde rejse sig, t rak MAGNUS ham ned 
ved hans Kappehætte, drog sit Sværd, inden KNUD havde faaet sit trukket 
halvt ud af Balgen, og kløvede hans Hoved helt ned til det højre Øje.« 

Medens SAXO lader MAGNUS vente siddende, har han ifølge en anden 
Kilde, som STEENSTRUP følger, vandret om mellem Træerne, da KNUD kom til 
Skovbrynet. Men i alle Tilfælde stemmer Fremstillingerne overens i, at KNUD 
og MAGNUS sad ned under den følgende Samtale, indtil MAGNUS i sidste Øje
blik sprang op og udførte sin Morddaad. 

2) SAXO GRAMMATICUS: Danmarks Krønike, oversat af F R . WINKEL HORN, 

København—Kristiania, 1898, II, S. 72. 
8) If. M. J. GOLDSCHMIDTS (og J. TH. JENSENS) latinsk-danske Ordbog, II, 

S. 40 kan occiduus ogsaa betyde «nedgaaende«; udmærkede Filologer, med 
hvilke jeg har forhandlet, hævder imidlertid, at Ordet ikke kan oversættes 
saaledes her, men samtidig at SAXO har brugt det i en usædvanlig Betyd
ning. 

4) Den danske Krønike af SAXO GRAMMATICUS, oversat af ANDERS SØREN

SEN VEDEL, udg. af C. F. WEGENER, 1851, S. 278. 
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kommen til skoffuen, sad Kong MAGNUS der paa en vindfelde, oc tog 
venligen imod Hertugen,« og GRUNDTVIG udtrykker sig paa lignende 

Maade1): »KNUD var nu 

kommet til en Udkant af 
Skoven, hvor MAAGENS sad 

paa Stubben af en Vind-
Fælde«. Ogsaa HANS OLRIK 

siger2) »Ifølge SAKSE sad MAG

NUS på et vindfældet træ.« 

Af de andre Kilder til 
Oplysning om Mordet vil vi 
med særlig Interesse be
tragte to, der maa antages 
at have deres Udspring i 
Ringsted-Egnen, saaledes at 
Stedbeskrivelsen kan være 
bygget paa Selvsyn. 

Den ene er en Skole
komedie fra Reformations-
tiden »Ludus de Sancto Ka-
nuto duce« 3) , hvor »Skil
dringen dels af selve Mor
det, dels af de Begiven
heder , der gik nærmest 
forud for det, er det i Hen
seende til Anordningen taa-
leligste Parti af det Hele«. 
Som man kunde vente det 
af en naiv dramatisk Frem
stilling, finder vi dog her 
kun yderst kortfattede Sted
beskrivelser; der tales kun 
i Almindelighed om en Lund, 
en Skov og »den tycke 
lunndt«, uden at Skov-

Fig. 95. Tobenet Bøg ved Haraldsted, set 
fra Vest. Billedet af Skovfogeden giver en 
Forestilling om Træets Størrelse. A. HOLTEN 

fot. 1908. 

naturen endsige de enkelte Træer beskrives nærmere. 

x) Danmarks Krønike af SAXO GRAMMATICUS, fordansket ved NIK. FRED. 

SEV. GRUNDTVIG, 1818—22, III, S. 93. 
2) KNUD LAVARDS liv og gærning. Af HANS OLRIK. 1888. S. 236, 

Anni. 2. 
3) Udg. af S. BIRKET SMITH, 1868, S. XIV, S. 4 2 - 5 4 . 



167 
[139] 

Den anden Kilde er en Helgenvise, der antages at stamme fra 

det 15 de Aarhundrede, og i hvilken det hedder, at 

De satte dem neder på et træ 
under de bøgegrene. 

Denne Beskrivelse kan i hvert Fald mindst lige saa godt passe 

paa en af de vrange Bøge som paa et fældet Træ, men OLRIK 

Fig. 96. Mangestammet Bøg i Høed Skov, set fra Nord. 
A. HOLTEN fot. 1908. 
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siger i en Anmærkning til sin Omtale af »Knuds levned«, at »det 
ligger nærmest at tænke sig et fældet t ræ eller en træstub som 
stedet, hvor de skulde sidde. Dette har ogsaa den gamle helgen
vise«x). Det synes mig, at den kyndige Historiker her lægger sin 
egen forudfattede Mening ind i Visens Ord; de »har« hverken »et 
fældet træ« eller »en træstub«, men kun »et træ«. 

HENRY PETERSEN udtrykker sig2) paa lignende Maade som 

WINKEL HORN, men beskriver Mødet mere udførligt: »MAGNUS sad 

og ventede i Skoven paa en vindfældet Træstamme, da KNUD blev 
ham vaer. Efter Krønikernes Fremstilling har MAGNUS ventet KNUD 
nær Skovens Udkant, saaledes som det var naturligt efter hans for
stilte Færd, og saaledes som vel forøvrigt enhver vil bære sig ad, 
der i en Skov venter paa en Person, som skal komme fra aaben 
Mark. MAGNUS fører KNUD lidt til Side i Skoven; vilde han være 
gaaet dybt ind i denne med ham, var der Grund til at ane Uraad«. 

Af nyere Historikere siger A. D. JØRGENSEN, at »Kongesønnerne 
gik derpaa dybere ind i Skoven med hinanden og satte sig paa en 
Træbul3) .« Dette Ord synes mig et korrekt Udtryk for SAXOS Ord 
»arboris truncus«, medens Ordet »occiduus« ganske er forbigaaet, 
maaske fordi Vanskeligheden ved at finde en passende Oversættelse 
har syntes for stor. KNUD og MAGNUS kan have siddet meget be
kvemt »paa et Træ under de Bøgegrene«, naar Træet har set ud 
omtrent som »den vrange Bøg« Fig. 85 eller som Fig. 89. En 
Stub, som OLRIK nævner, vilde derimod være et meget ubekvemt 
Sæde, da man maa antage, at Træerne dengang blev fældede med 
Økse, uden Brug af Sav. Ganske urimelig er GRUNDTVIGS Oversæt
telse: »Stubben af en Vind-Fælde«. Naar en Bøg fældes af Vinden, 
vil den sædvanlig blive rykket op med Rode, og der fremkommer 
da ingen Stub, med mindre man hugger (nu om Stunder: saver) 
Stammen over; i saa Fald vil Roden med den vedhængende Jord
masse som oftest gaa tilbage i det oprindelige Leje, men Stubbens 
Overflade vil da være meget ujævn, og rimeligvis vil man have ført 
Hugget oven for Rodudløbet, saa højt oppe at det er umuligt at. 
naa Jorden med Fødderne, naar man skal sidde paa Stubben. 
Hvis Stormen knækker et Bøgetræ, vil Bruddet i en sund Stamme 
falde nogle Meter oppe over Jorden, medens Brudfladen paa et 

x) Anf. St. S. 237, jfr. S. 301 og samme Forfatters Værk: Danske Helge
ners Levned, 1893—94. 

2) Anf. St. S. 56. 
3) A. D. JØRGENSEN: Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie, 

2det Oplag, 1886, S. 49. Bul er det gamle Navn paa den grenefri Træ
stamme. 
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frønnet Træ vil være uregelmæssigt trappeformet, og Halvdelen af 
en Tvege, der deler sig nede ved Jorden, rimeligvis vil blive skilt 
fra den tilbagestaaende Del ved et skraat Brud, der ikke kan frem
byde noget bekvemt Sæde for en Mand, endsige for to. 

Med fuld Sikkerhed vil man vel næppe nogen Sinde kunne be
svare Spørgsmaalet: »Hvad sad KNUD og MAGNUS paa lige før Mor
det i Haraldsted Skov«? Der gives utvivlsomt ogsaa mere vigtige 
Spørgsmaal i Historien. Men de foreliggende Kilder peger snarest 
paa, at MAGNUS h a r valgt en af de vrange Bøge, en vandret Bøge-
stamme, som et passende Sæde, paa hvilket han kunde faa KNUD 
til at tage Plads; selv kunde han da, naar de sad Side om Side, 
springe op og føre det dræbende Hug, inden hans Modstander kunde 
rejse sig og værge sit Liv. 

Endnu et Forhold synes mig lettere forstaaeligt, naar man tæn
ker sig Mordstedet i en Skov af vrange Bøge. MAGNUS vandrede 
om mellem Træerne og gik derpaa med KNUD dybere ind i Skoven, 
hvor hans medsammensvorne var skjulte. En saadan Skov maa 
have været tæt og mørk, uden dog at være ufarbar; OLRIK taler vel 
om »MAGNUS' mænd bag buskene tæt ved« *), og VEDEL taler lige
ledes om Buskene, GRUNDTVIG om en Tykning, men SAXO siger: 

»Post hæc militem latebra claudit insidiasque, circumspecta loco-
rum obscuritate, disponit.«, og senere: »Obstrepentibus deinde, qui 
insidiis addicti fuerant, oculos in partem circumferens quid sibi 
militum hæc manus velit, interrogat«. Her er kun Tale om Skjul 
og Baghold, men hverken om Træer og Buske, der heller ikke om
tales i WINKEL HORNS Oversættelse (S. 71—72). Ved Juletid er 

Storskoven sædvanlig bladløs, og man kan se vidt ind imellem 
Stammerne; de vrange Bøge har derimod ikke blot et tæt Væv af 
Grene, men Kvistene paa store Træer er ogsaa ofte besatte med 
visne Blade, lige saa tæt som paa den unge Bøgeopvækst, »Rødløvs-
pur re r« ; flere af Figurerne viser dette Forhold særdeles tydeligt. 
Bag en Gruppe Bøge som dem paa Fig. 34—35 kan væbnede Mænd 
godt skjule sig i den tidlige Vintermorgen2) . 

At SAXO skulde have brugt Udtrykket »occiduus« af en Slags 
Ubehjælpsomhed, kan ikke tænkes. Han behersker Sproget og 
Formen til Fuldkommenhed, han »har Sans for ethvert realistisk 
Træk i Optræden og Adfærd«, ligesom han »elsker dette Land, hvis 

*) KNDD LAVARDS liv og gærning, S. 239 Anm. 1. 
2) Mørkt var det ikke: En Kilde siger, at MAGNUS sendte Bud efter KNUD 

efter at være kommen for sent til at indebrænde ham i Haraldsted: »non 
venit Haralstadum ante or tum solis« (Scriptorés rerum Danicarum IV, S. 260). 
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Natur og Ejendommelighed han beskriver«1) . Man kan næppe 
tvivle om, at han har set det Sted, om hvilket han skriver; det 
ligger jo i ABSALONS Fødeegn og var et berømt Valfartssted, hvor 
VALDEMARERNES Stamfader, den nationale Helgen, fandt sin Død. 
SAXO har kendt sit Emne og behersket det, hvilket ikke udelukker 
den Mulighed, at han har opfattet Træet som »omfaldet«, medens 

Fig. 97. Vrange Bøge ved KNÜD LAVARDS Mindesmærke, sete fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

det i Virkeligheden af sig selv har vokset skævt fra først af. En til
svarende Opfattelse vil ogsaa i vore Dage være den almindelige 
over for adskillige af de i det foregaaende afbildede vrange Bøge, 
f. Eks. Fig. 80 og 83. 

Efter denne Udflugt til Biblioteket er der Grund til en Aasteds-
undersøgelse. Vi begiver os derfor atter fra Haraldsted ud til 

J) JOH. STEENSTRUP i Dansk biografisk Lexikon Bd. XIV, S. 623. 
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Vrange Skov, men gaar efter at være naaet forbi Aasen nordpaa op 
mod Vejen til Valsølille, den gamle midtsjællandske Hovedvej, der 
fører tæt forbi Kapellet og THOR LANGES Mindesmærke for KNUD 

LAVARD. Udfor dette, paa Vejens nordlige Side, er der nu mid
aldrende Granskov, men det gamle Skovskel, formodentlig fra Ud
skiftningens Tid, gaar et Stykke længere mod Øst; syd for Vejen 
bestaar Skoven af Bøg med indblandede Ege. 

Naar vi følger den Linie, der betegner det gamle Skovbryn, 
finder vi en Række vrange Bøge: krøllede, slangebugtede, flerstam-
mede og tvegede, af hvilke dog ingen udmærker sig særligt. De er 
imidlertid tilstrækkelig udprægede til at styrke vor Formodning om, 
at det var vrange Bøge, der omgav Mordstedet. Fig. 97 viser et 
Par af disse Træer, der maa antages at nedstamme fra den Bøge
skov, som fandtes i tidligere Aarhundreder der, hvor nu Kapellets 
Ruiner ligger, og som siden langsomt er veget tilbage mod Øst. 

Hvis vor Opfattelse af de vrange Bøge er rigtig, maa vi 
kunne finde lignende Former rundt om i Landets forskellige 
Egne, og med den Øvelse, vi har erhvervet os, maa vi kunne 
paapege dem uden stor Besvær, saa at sige i Forbifarten, hvor 
vi rejser gennem Bøgeskov, optagne af Sager der har saare 
lidet med vrange Bøge at gøre. 

Lad os forsøge en saadan hastig Rundrejse gennem Dan
mark. Fra Frederiksværk er der kun en kort Sejltur til O d s 
h e r r e d , hvis Bøgeskove fra gammel Tid har Ry for Skønhed 
og ypperlig forstmæssig Drift. Her finder vi ved den syd
lige Side af Ulkerup Skov en mægtig Hængebøg med et Om
fang, 1.3 m over Jorden, af 300 cm og en grenefri Stamme 
(Bul) af noget over 2 Meters Længde. Træet staar i Afd. 129, 
vest for Udkørselen til Sidingefjord, ved Skovens Sydspids. 
Denne Hængebøg har været kendt længe, og den er fotograferet 
saavel af HELMS som af J. F. Muus. En lav, meget bredkronet 
Bøg staar tætved, i en Skov der tilhører NIELS NIELSEN i 
Eskildstrup. 

Over Kallundborg og Aarhus kommer vi til R o l d S k o v , 
i hvilken der findes mange mærkelige Træer, baade Zigzag
former og krybende Former, til Dels paa Kalkbund. Særlig 
udprægede Hængebøge har jeg dog ikke fundet i det Bøgekrat, 
d'er omgiver Findestedet for den sjældne Gøgeurt Cypripedium 
calceolum ude paa de nordvestlige Kalkbakker, men i mange 
Tilfælde vokser de hængende Grene ud mod Vinden, og ofte 
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er det vist mere nærliggende at opfatte den purrede Bøgeskov, 
f. Eks. i Skjørpinglund, som Rester af en oprindelig naturlig 
Bevoksning end blot som Skov, der er ødelagt af Vildt, Krea
turer, Nattefrost og Vind. Særlig gælder dette om de bekendte 
Frær Purker, der omgiver Lindenborg Skovridergaard øst for 
Skjørping; naar den brede Bøg fra Forstbotanisk Have ved 
Charlottenlund (Fig. 77) blev udsat for Kronvildtets Bid, vilde 
den blive til en lignende »Purke«. 

I D r o n n i n g l u n d S t o r s k o v , nordøst for Aalborg, findes, 
som allerede tidligere omtalt, mange »Rollingbøge«, af hvilke 
dog ingen saa vidt mig bekendt i Skønhed eller Ejendomme
lighed kan maale sig med de mere udprægede Former fra 
Nordsjælland. Maaske hænger dette sammen med, at Skovens 
Udstrækning tidligere har været langt større end før, saaledes 
at Randtræerne og Udkantsbevoksningerne er forsvundne eller 
blevne til Krat. En Undersøgelse af disse viser ogsaa højst be
synderlige Former, der næppe alle skyldes ydre Paavirkning. 

Fra Frederikshavn rejser vi mod Vest til T o l n e S k o v , 
de sidste Rester af Fortidens mægtige Bøgeskove mellem Hjør
ring og Jyllands Østkyst. Mange Bøge er purrede og lave; tæt 
ved Vejen finder vi et Par tvegede Former med vidt udspredte 
Grene, og vest for Dansepladsen ved en Vej til Tolne Station 
staar der et Træ med rank Stamme og fladt udbredt Krone. 

Fra Sulsted Station gør vi en Udflugt til S ø n d e r E l k j æ r , 
og i den store smukke Have, som Godsejeren, Hr. HARALD 

BRANTH har anlagt, findes i hvert Fald een vidt udbredt ung 
Hængebøg, hvis abnorme Form hidtil har været upaaagtet. 

Ved F o u s s i n g ø findes talrige vrange Bøge langs Krogs-
dalen (der ikke er kroget) og i Nordsiden af Hesselbjærg; paa 
en stejl nordlig og til Dels vestlig Hælde staar en hel Bevoks
ning paa et Par ha (Afd. 30), »Troldeskoven« kaldet, af højst 
fantastisk Udseende der minder om Fig. 53 og 102. 

Endnu rigere paa abnorme Former er dog T j e l e Skov, 
især Nordnordvestsiden af Lindum og Bigum Skove, hvor der 
bl. a. findes mange smukke Parasolbøge. De ranke Træer har 
i ældre Tid været stærkt efterstræbte1). I Nærheden Stednav
net Knurreborg. Ogsaa ved et Sted af samme Navn, syd for 
V i s k u m , findes nogle vrange Bøge; i Nærheden ligger bl. a. 
Krogsteder. 

*) A. STEEN, anf. St. S. 85. 
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Fra F r i j s e n b o r g mindes vi de sidste Rester af den mær
kelige gamle lave og krogede Bevoksning i Tinning Skov, hvor 
der i 1885 undertiden kun stod et Par Tusinde Kubikfod pr. Td. 
Ld. (c. 100 m3 pr. ha). De skæve og vredne Bøge mindede 
ganske om, hvad vi har set i Vrange Skov og paa Enrum, og 
vi kan ikke mere, som for 23 Aar siden, nøjes med at opfatte 
Skoven som et gammelt Overdrev, hvis Træer er formede af 
Vildt og Kvæg. Ogsaa i Sønderskov, ved Pøt Mølle, ved Krag
lund og i Haurum Skov findes vrange Bøge. 

Ved Landevejen, der fører fra Horsens ud til B o l l e r 
Skove, ligger en lille skovbevokset Høj, og allerede fra Vognen 
kan vi her paapege en mærkelig Forskel mellem Træer, der er 
opvoksede under nogenlunde lige Vilkaar; her staar en temme
lig udpræget Hængeform Side om Side med ranke Former. 
Efter Meddelelse fra Skovrider WEGGE er der vrange Bøge 
i Vestsiden af Stensballe Skov nord for Fjorden. 

Vi lægger nu Vejen gennem Sydfyn til de østlige Dele af 
Danmark. Paa B r a h e t r o l l e b o r g har Skoven saa stærkt 
været præget af forstmæssig Drift, at den næppe kan være 
noget godt Findested; men hvor der er lidt Lystskov, som ved 
den skønne Nørresø, mangler Hængeformerne dog ikke. Langs 
Søen findes store brede Kandelaberformer og andre vrange 
Bøge; ved et lille Mosehul staar en ung, skævt udhængende 
Form, og ved en anden lille Mose, udfor Indkørselen fra 
Landevejen, findes en smuk, vidt udbredt, Parasolbøg. I Sko
ven Kræmmerhave staar en mærkelig Bøg, eller, om man vil, 
en Samling af ikke mindre end 53 Stammer, der minder om 
de mangestammede Bøge fra Tokkekøb Hegn og Høed Skov 
(Fig. 69 og 96); Træet har i Modsætning til dem ved Nørresø 
længe været kendt, og det tænkes vistnok fremkommet af en 
Bunke Olden, som er tabt af Mennesker eller samlet af Dyr. 
Skovrider ELERS KOCH meddeler, at han desværre aldrig har 
prøvet at saa Olden, der stammer fra »de 53 Bøge«, men lover 
os at gøre Forsøget en Gang. 

Fra Nykøbing paa Falster er vi i Snefoget 8. Januar 
1908 naaet ud til K o r s e l i t z e Skove, og medens vi arbejder 
os nordpaa, spørger vi Skovrider NELLEMANN, om der findes 
Hængebøge paa Distriktet. Det viser sig, at der nylig ved 
en Fejltagelse er blevet fældet en smuk middelstor Hængebøg 
i Østerskov (Afd. II, 25), til Sorg for Distriktets Forstassistent, 
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Hr. JOH. FR. MUUS, der har studeret denne Træform i Ods
herred (S. 171). Som Erstatning kan jeg, siddende paa Slæden, 
paavise en udpræget lav og krybende Hængebøg, der staar 
under Skovfyr vest for Vejen ved Aalebæksrenden (Afd. VI, 6); 
efter at være renset for nedfaldne Fyrregrene, som dens flade 
Krone har fanget, viser den sig at ligne Fig. 38 fra Jægers
pris Kohave, dog uden at kunne maale sig med dette Træ i 
smuk og harmonisk Udvikling. Næste Dag kunde jeg i Vest
siden af Mellemskoven (Afd. IV, 28 og 34) paavise et Par 
smaa, temmelig udprægede Hængebøge; derimod var en Efter
søgning af Skovens Østside fra Udsigtspunktet Pomlerende op 
mod Hesnæs forgæves, skønt man skulde synes, at denne for
blæste Kyst, med høje Skrænter, maatte være et naturligt Til
flugtssted for Hængebøge, ligesom Søbredden ved Vrange Skov. 
Forklaringen er dog meget nærliggende: i den voldsomme 
Storm, der sætter Østersøens Vand op over Sognevejen syd for 
Hesnæs, ser vi Bølgerne vælte sig ganske gulbrune og mudrede 
ind mod Kysten, som de trods Høfder og Trævækst under
graver Aar for Aar. Den gamle Skovrand er tilintetgjort af 
Havet. 

Der er Udsigt til Isgang i de snævre Farvande mellem 
Øerne, og vi maa derfor i det voldsomme Snefog 9. Januar 
nøjes med et flygtigt Blik fra Slæden paa de gamle Bøgeholme 
omkring Næsgaard, som vistnok fortjener at undersøges nær
mere. Den følgende Dag naar vi med Skib fra Stubbekøbing 
til Masnedø og fortsætter Vejen nordpaa. Ved Thureby vil vi 
staa af og lægge Vejen om ad G i e s e g a a r d . Her findes i 
Maglebjærg Skov (Afd. 28) øst for Savværket en stor og smuk, 
om end ikke meget udpræget Hængebøg, der staar temmelig 
frit paa en aaben Plads; Terrainet er fladt, Læforholdene inde 
i en stor Skov ypperlige. Skovrider F. I. ANDERSEN, der 
har vist vore Studier over Bøgeformer megen Interesse, har 
henledet Opmærksomheden paa dette Træ og skaffet Olden fra 
det. Vi kan til Gengæld paavise en Række forskellige ab
norme Træer i den unge Opvækst, som omgiver Hængebøgen, 
og ligeledes i den nærstaaende ældre Bøgeskov; der vil nu 
blive gjort Forsøg med Indhegning, saaledes at Opvæksten kan 
udvikle sig uden at blive formet af Vildtbid1). 

') Senere har Skovrider ANDERSEN ogsaa vist mig mærkelige Bøgeformer 
i Valbygaard Skov øst for Slagelse. 
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Paa vor hastige Fart er en Mængde danske Bøgeskove fra 
forskellige Egne af Landet passerede forbi vort Øje; overalt har 
der været noget at se, som vi ikke tidligere har haft Blik for, eller 
som i hvert Fald ikke forhen er kommet frem i Bevidsthedens 
fulde Dagslys. Derfor kan Abnormiteten dog nok være iagttaget 

Fig. 98. Tre store Bøge ved Foden af Parnashøjens sydøstlige Side, 
sete fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

tidligere og opfattet rigtigt. Stednavnene har jo vist os, at man ikke 
behøver Kundskab om Træernes Arkitektonik og den videnskabe
lige Arvelighedslære for at kunne opfatte de vrange Bøge. Vi faar 
en Prøve paa Rigtigheden af de nye Iagttagelser og Teorier, naar 
vi søger at fremkalde Billeder fra tidligere Tider, da vi færde
des i Skoven og saa paa den uden forud at vide ret meget. 
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Fra Giesegaard lægger vi Vejen over Kværkeby til S o r ø 
S k o v e og mindes de brede Bøge, der rander den lille Skovsø. 
Akademiet har fredet en Mængde gamle Træer, som bidrager 
til at gøre en Vandring rundt om Søen ved Foraarstid til en 
af de skønneste Udflugter i Danmark. Ved paany at gennem-

Fig. 99. Stor Bøg nordøst for Ægirshuset, set fra Syd. I Baggrunden 
Stangskov af Bøg. A. HOLTEN fot. 1908. 

gaa Strækningen fra Parnas til Kongebroen finder vi blandt de 
gamle Bøge en Mængde Former beslægtede med de tidligere 
afbildede. Fig. 98 viser tre store Bøge, der staar ved Foden 
af Parnashøjens sydøstlige Side, altsaa paa et meget beskyttet 
Sted og desuagtet med meget krøllet Vækst; lidt længere mod 
Nord, tæt ved Ægirshuset, staar en kæmpestor Bøg med 4 
Meter Bul og vidt udspærrede Grene, medens den ranke Stang
skov i Baggrunden vidner om, at Voksestedet ikke er Skyld i 
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Bøgens Form. Paa Hjortenæs, lige over for den høje skov
klædte Skrænt, der kaldes Skjolden1), genfinder vi ved Sø
bredden de Hængebøge, der vil være kendte og skattede af 
alle gamle Soranere ikke blot for deres Skønhed, men ogsaa 
for det Skjul deres Grene, som hænger helt ud over Vandet, 
har ydet ved den 

forbudne Badning, f-TfN7*'-4 ~%S&*i~ifiW' -X^I-?:,~:~':W '" " " ^ 
hvor den Dreng 
var mest anset, 
der kunde svømme 
flest Gange itræk 
frem og tilbage 
tværs over til Skjol
den. Genskinnet 
fra Søen forhindrer 
Fotografering af 
det mest udhæn
gende Træ, men 
Hængeformen ses 
tydeligt paa Fig. 
100, en stor Kan
delaberform der 
staar lige over for 
Garveriet. 

Tilbage i Ti
den gaar Tankerne 
til H o l s t e i n b o r g 
S k o v e , og fra 
Sandved Station, 
ligesom tidligere 
ad Vejen over 
Haldager-Horslev, fører Vejen os over Saltø Aa ind i Skov
distriktets nordligste Del, Fuirendal Kohave2). Før Aaens 

Fig. 100. Stor Bøg med hængende Grene, set fra Vest. 
I Baggrunden Sorø By. A. HOLTEN fot. 1908. 

') Skjold er if. STEENSTRUP (anf. St. S. 67, 103) en flad Forhøjning i 
Landskabet. 

2) Kort over Skovene og Beskrivelse af den tidligere Tilstand se A. 
OPPERMANN: Driftsplan for Grevskabet Holsteinborg Skovdistrikt (Tidsskrift 
for Skovvæsen 1896 B). 

Det forstlige Forsøgsvæsen II. 23. Oktbr. 1908. 12 
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Vandspejl i 1868 blev sænket, samtidig med at dens Løb blev 
reguleret, var her meget sidt, og Skoven bestod for en Del af 
Ege, Ælle og Seljepile, mellem hvilke Bøgen kun fristede en 
kummerlig Tilværelse; en tidligere Uddybning af Aaen 1810 
eller 1811 synes ikke at have hjulpet. Her findes endnu i 
Afd. I, 6 en mangestammet Bøg af lignende Udseende som de 

Fig. 101. Kandelaberbøg, omgivet af flerstammede Træer, i Vestsiden af 
Fuirendal Skov, set fra Øst. A. HOLTEN fot. 1908. 

ovenfor afbildede; dog er Antallet af Stammer her kun 13. I 
Nærheden findes megen krøllet Opvækst og Ungskov. 

Det gamle Skovbryn1) mod Vest og Nordvest bestod af 
lave og purrede Bøge, der efterhaanden for største Delen er 
borthuggede, en af de mest karakteristiske Bevoksninger i Vin
teren 1880—81 udfor Skovholmene (Afd. V, 5). Lidt længere 

' ) Grænsen mellem den gamle Skov og de nye Anlæg ses paa Kortet i: 
Fører ved det 9 de aim. danske Skovbrugsmøde 1907, S. 53, jfr. Beretning 
om Mødet, Kbhv., 1908, S. 51. 
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mod Nord, i Fuglevænget (Afd. III, 11), træffer vi endnu, Side 
om Side med velformede Bøge, en Række vrange Former der 
ganske svarer til, hvad vi har fundet i Nordsjælland; her er 

Fig. 102. Gammelt Skovbryn i Kirkeskoven ved Holsteinborg, set fra 
Nordøst, nu i Læ af 50 Aar gammel Granskov. A. HOLTEN fot. 1908. 

(Fig. 101) baade flerstammede Træer, en interessant Kandelaber
form og yderst mod Sydvest mærkelige purrede Former1). 

Fra Skovfogedboligen gaar vi mod Vest til Kirkeskoven2), 

') I Skovens Østside findes Navnet Tyvekrogen (Afd. VI, 12), og i ældre 
Tid kaldtes et Sted i Fuirendal Kohave Stavrekrogen (»Staveskrogen«). 

2) Et større Kort, med tilhørende Beskrivelse, af denne Skov findes i 
den ovennævnte Driftsplan. 

12* 
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den yderste, isoleret liggende, Del af Distriktet. Her stod endnu 
for en halv Snes Aar siden tæt ved Tørremølleleddet, hvor de 
gamle Stier fører ud til Snedinge og Holsteinborg Hovmarker, 
en mægtig, overmaade bredkronet Bøg, som kaldtes Madpose
træet, fordi Bønderne her hængte deres hvide Vadmels-Madposer1) 
naar de gik paa Hoveri. 

Den Del af Skoven, der ikke er nye Anlæg, bestaar over
vejende af god Bøgeskov, undtagen mod Vest paa Faverbjærg, 
hvor man 1809 anlagde et Stykke Stævningsskov paa 10 Tdr. 
Land. I øvrigt er de ældre Bevoksninger (se Beskrivelsen af 
1892, Afd. 5—6, 10—11 og 16) gennemgaaende velformede; 
dog fremhæves det, at mange Træer er lavkronede og bred-
kronede, især mod Vest hvor det gamle Skovbryn tidligere 
laa meget udsat for Vinden, da Terrainet falder stærkt mod 
Nordvest, Vest og Sydvest. Fig. 102 viser Bevoksningens Rand 
ud mod den midaldrende Granskov, altsaa paa Grænsen mel
lem Afd. 6 og Afd. 4 ; man ser, at Formerne minder baade 
om Mørdrup og om den østlige Del af Vrange Skov2). 

1) Raavildt i Vinterdragt, med den hvide Bagpart, kaldes paa ældre 
Sydsjællandsk Madposedyr. 

2) Det Stykke Jord, der nu bærer Granskov, hørte tidligere til Hoved-
gaarden Snedinge. If. STEENSTRUP (anf. St. S. 103, 34) er »Sned (1), hvad 
der skraaner, hælder eller vrider sig . . . . (2) Sned bruges ogsaa om den min
dre Skov«, og -ing(e) er rimeligvis »en særlig Endelse, ved hvilken man dan
nede Stednavne paa Grundlag af Navnet paa et eller andet Naturforhold«. 
Herefter synes det mig rimeligt, at Navnet Snedinge, af hvilket man har én 
ældre Skrivemaade Snøthinge, hentyder til Træformen (det nærliggende Bøge
lunde tyder paa, at her har været Bøgeskov, da Stednavnene blev dannede). 
— Skulde Skævinge mellem Lyngby Skov og Lystrup Skov (se ovenfor S. 35, 
84) kunne forklares paa lignende Maade? E. MADSEN (anf. St. S. 289) udleder 
dette Navn af at skave, at glatte, men synes mig her som flere andre Steder 
ensidigt at søge Forklaringen i Egnens Terrainform. Denne var tidligere, da 
Landet for en stor Del var skovklædt, mindre iøjnefaldende end nu; fuldt 
saa meget har man vel set paa Træerne og deres Former, ikke af viden
skabelig Interesse men fordi Træ i gamle Dage var »det nyttigste af alle 
Naturprodukter« (SOPHUS MÜLLER: Vor Oldtid, 1897, S. 37), hvis Form i høj 
Grad var bestemmende for dets Anvendelighed paa forskellige Omraader. — 
I Kirkeskovens Udkant ligger tæt ved Faverbjærg Grusbakken Grængebjærg, 
hvis Navn sædvanlig udledes af, at man her siges at have krænget (flaaet) selv
døde Kreaturer; det skulde vel ikke være vrange (krængede) Træformer, der har 
givet Bakken Navn? — Endnu et tredje Stednavn maa omtales her. Den 
lavtliggende østlige Spids af den gamle Skov (Afd. 17), som skyder sig ud i 
Holsteinborg Enghave, kaldes Bækkekrogen; det forekommer mig, at her tid
ligere har været vrange Træer, men dette Stednavn kan forklares naturligt 
ved Beliggenheden. 
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Vi er ikke de eneste, paa hvem disse vrange Bøge har 
gjort Indtryk. Hr. P. V. JENSEN-KLINT, der foruden at virke 
i Bygningskunstens og Kunstindustriens Tjeneste ogsaa er 
Maler, har fra sit Barndomshjem Holsteinborg haft Lejlighed 
til at se Kirkeskoven og har for mange Aar siden malet den 

Fig. 103. Vrange Bøge i Kirkeskoven, sete fra Nord. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Skovkant, der er afbildet ovenfor, med fin Forstaaelse af de 
bladløse Bøges Former. Ogsaa fra Jægersborg Dyrehave har 
Hr. P. V. J. KLINT Studier, som vidner om, hvor klart han 
har opfattet de vrange Former ved den slesvigske Sten og ved 
Grusgraven øst for Fortunen. 
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Den midterste Del af Kirkeskoven, Afd. 10, ligger i Læ og 
har været beskyttet af omgivende Bevoksninger. Terrainet er 
bølgeformet med Fald mod Syd, Jordbunden er Skørler med 
40 cm skør Overgrund, i Regelen mulddækket. Om Bevoks
ningen hedder det 1892: »Slutning god, Form og Fordeling 
god; Kroneforhold for Bøg 0.51.« Højden er imidlertid ikke 
stor, kun 65 Fod (21 ni) i 85 Aars Alder; Træmassen er 6400 
Kbf. pr. Td. Ld. (c. 360 m3 pr. ha). Gennemgaaende er den 
kortfattede Beskrivelse rigtig; men hist og her optræder dog 
Former, som kan minde om den gamle Bevoksning i Kroge
lundens sydlige Side (Fig. 49—50). Dette kan vel vække til 
Eftertanke, thi om Kirkeskoven vides det, at Distriktets mange-
aarige Bestyrer, A. C. OPPERMANN, personlig har passet den 
omhyggeligt med Udhugning næsten uafbrudt fra Efter-
aaret 1837, da han vendte hjem efter at have modtaget en 
stærk og varig Paavirkning fra sin Farbroder, C. V. OPPER

MANN paa Brahetrolleborg, til 1894, altsaa i langt over et halvt 
Aarhundrede og i det Tidsrum af Bevoksningens Liv, hvor 
Træformerne udvikler sig, samtidig med at Stamtallet for
mindskes omtrent i Forholdet fra 10 til 1. Ganske vist har 
man ikke haft Grund til at lægge særlig Vægt paa Produk
tionen af ret og knastefrit Gavntræ, thi Distriktets Brænde-
priser er fra gammel Tid høje, og Kirkeskoven er den Del, 
der ligger bedst for Salget, ud mod en frugtbar, næsten skov-
blottet Egn. Men Træer som dem, man ser paa Fig. 103, vil 
dog enhver kyndig Forstmand søge at fjerne ved Udhugning, 
naar Talen er om regelmæssige Bevoksninger, god Jord og et 
passende Klima. I en »Forst-Hovedbog for Grevskabet Hol
steinborg«, 1809, der er autoriseret af Besidderen 1. Januar 
1810 og ført (paa Tysk) af Skovrider G. H. OPPERMANN, hedder 
det om Kirkeskoven, at før Indfredningen (1794), »endnu for 
20 Aar siden«, huggede man den unge Bøgeskov til Gærdsel, 
hvilket er Grunden til, at en stor Del er Stævningsskov (»Wurzel-
Ausschlag«), og 1820 fremhæves det, at man desværre har 
drevet »Femelwirthschaft«, saaledes at der under de gamle Træer 
findes 15 aarig ofte forkrøblet Stangskov sammen med yngre 
Opvækst. — Egentlig Plukhugst ser det dog ikke ud til, at 
man har anvendt i Kirkeskoven; snarere maa man antage, at 
Ordet »Femelwirthschaft« er brugt i den ovenfor S. 145 om
talte Betydning: planløs, uordentlig Drift, og at Bestyreren heri 



[155] 183 

har søgt Aarsagen til Stangskovens forkrøblede Udseende, 
medens han har overset Arvelighedens Indflydelse. 

Fra Kirkeskoven fører Vejen forbi Holsteinborg til Kirke-
gaarden, der blev anlagt 1817 i en gammel Skovholm ude paa 
Hovedgaardens Mark. Blandt de store Træer findes her 
endnu vrange Bøge, og i Skovstykket Gamle Dyrehave er (den 
nye) Grevindebøg en smuk, noget hængende Form. 

Vi begiver os nu mod Nord til Rude Skovs Mose. Her 
staar paa Grænsen mellem Tørvemosen og den unge Bøgeskov 

Fig. 104. Hængebøg ved Tørvemosen i Rude Skov (Holsteinborg), 
set fra Sydøst. A. HOLTEN fot. 1908. 

(Afd. VIII, 6) tæt ved Rævegravene en lav, bredkronet Bøg, 
Fig. 104, hvis Grene hænger som et Lysthus helt ned til Jor
den. Udseendet minder om, hvad vi har fundet langs Mose
kanten i Lystrup Skov (Fig. 42), kun at Grenetaget er endnu 
tættere. Ogsaa flere andre Træer langs Mosens sydvestlige 
Rand er abnorme, men paa denne Side af Hovedvejen er Sko
ven forynget i 1869, saaledes at der kun af Skønhedshensyn 
overholdes enkelte bredkronede Træer. 

Længere mod Øst lod den daværende Besidder, Grev L. H. 
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C. H. HOLSTEIN, overholde et Stykke gammel Bøgeskov (Afd. 
VIII, 18—19) som Minde om Fortidens naturlige Bevoksning 

og som Baggrund for 
Grevindebøgen, et stort 
Træ der var opkaldt 
efter hans Moder, Grev
inde WlLHELMINE HOL
STEIN, født REVENTLOW. 

Grevindebøgen ergaaet 
til Grunde, men den 
omgivende Bevoksning 
staar endnu, med lave 
Stammer, brede Kro
ner og Randtræernes 
Grene ludende ud over 
Tørvemosen. Her ei
nleget smukt, og mest 
naar Uorden i Vand
ledningen mellem de 
to Dele af Mosen for
vandler den østre Del 
til en Sø. I denne Be
voksning findes der 
Lighed med flere af de 
tidligere fremstillede 
lave og purrede For
mer, men vi træffer 
ogsaa baade Hænge
former og Zigzagfor
mer. I det sidste halve 
Aarhundrede har Sko
ven næppe forandret 

sig meget: Naturen er den samme; det er kun vor Opfattelse, 
der skifter, medens Aarene skrider1). 

Fig. 105 viser en stor, mangegrenet Form, hvis Bul er saa 
høj, at Forgreningen næppe kan komme af, at Træet har 

Fig. 105. Stor, mangegrenet Bøg ved Rude 
Skovs Mose, set fra Sydvest. I Baggrunden 
Tørvemosens østligste Spids. A. HOLTEN fot. 1908. 

') For 40 Aar siden var Strækningen omkring Rude Skovs Mose den nær
meste »rigtige« Skov ved Distriktets Skovridergaard; Storkemarken mod Nord 
blev først paa denne Tid anlagt som Egebesaaning, Hestehaven og en Række 
yngre Anlæg mod Vest var Naaleskov. 



[157] 185 

været udsat for Mishandling af Vildt og Kreaturer. Det samme 
gælder om den største Bøg, Fig: 106, der 1.3 m over Jorden 

Fig. 106. Den største Bøg ved Rude Skovs Mose, set fra Vest. 
1 Baggrunden andre vrange Bøge. A. HOLTEN fot. 1908, 

har et Omfang af 431 cm. Ved Mosekanten mod Nordvest er 
en stor Bøg fældet, og det udkløvede Favnetræ viser et over
ordentlig vredent Brud1). I øvrigt søges det smukke og ejen
dommelige Skovstykke bevaret for Efterverdenen, ikke blot ved 
at skaanes for Hugst men ogsaa ved Frembringelse af Opvækst 
og Buske til Underlæ2). 

*) Erfaringer angaaende Forskelligheder i Bøgens Spaltelighed paa Hol
steinborg Distrikt er meddelte i Haandbog i Skovbrug S. 119. 

2) Se den ovenfor citerede Driftsplan S. 138. 
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Antallet af Værker i vor danske forstbotaniske Litteratur 
er vel kun ringe, men den rummer saa fremragende Arbejder, 
at vi maa vente at finde Hængebøge eller beslægtede Former 
omtalte. Forfatterne af den ældre Skole: VIBORG og SCHÆFFER, 

KAMPHOVENER, A. S. ØRSTED og JOH. LANGE var vel især op
tagne af at ordne Arterne systematisk og beskrive dem: Forst
botanikken formede sig som Dendrologi1). Men medens ØR
STED docerede Frilandstrævæksten i Danmark, skrev VAUPELL, 

der følte, at han kendte de danske Træer bedre end nogen 
anden2), sit Hovedværk: De danske Skove, foruden en Række 
mindre Afhandlinger som enten var Forarbejder eller supple
rede Bogen. Hvad den brystsyge Timelærer, der døde i en 
Alder af næppe 41 Aar, gav os, vil bevare hans Navn i tak
nemmeligt Minde, saa længe der findes Skov i Danmark. 
Havde han levet længere, vilde han vel have taget Bøgeskoven 
op til en lignende Undersøgelse som den, han udførte i Ege
skoven. 

Et Par Steder har VAUPELL dog i Forbigaaende udtalt sig 
om de forskellige Bøgeformer. Han siger3): »Uagtet Bøgen 
stedse bevarer sin Endeknop, er den lavstammede Form8) næsten 
lige saa almindelig som den højstammede«. Han opstiller her 
en lignende Modsætning som WILLKOMM4) og tilføjer som An-

*) Meget oplysende er i saa Henseende JOH. LANGES Afhandling: Til 
Erindring om Botanikeren B. KAMPHØVENER (Bot. Tidsskr. Bd. 21), hvor Dag
bogen for 1837 viser, at B. paa Aalholm har studeret Havens Træer og Buske, 
medens han i øvrigt paa sine Rejser næsten ikke har givet sig af med Skov
træer, skønt han netop 1837 overtog Undervisningen i Forstbotanik. 

2) I VAUPELLS Selvbiografi, der er aftrykt i De danske Skove, hedder 
det: »Ovenstaaende vil tilstrækkeligt vidne om den Iver, hvormed jeg har 
dyrket min Videnskab. Om min Virksomhed i det Offentliges Tjeneste har 
jeg derimod Intet at berette. Da de mange Bestillinger, som havde over
vældet Prof. LIEBMANN, ved hans Død bleve delte imellem Flere, blev jeg al
deles ignoreret; endogsaa Forstbotanikken tilfaldt en Anden, uagtet det var 
notorisk, at Ingen kendte bedre end jeg til de danske Træarter og de danske 
Skove, uagtet det allerede 1852 var paatænkt, at jeg skulde læse over Forst
botanikken og uagtet den eventuelle danske Forstvidenskab i højeste Grad 
trænger til Forstbotanikken.« 

3) Om Træernes Forgrening (Tidsskrift f. populære Fremstillinger af 
Naturvidenskaberne R. I, Bd. 1, 1855, S, 71) 

*) Forstliche Flora v. Deutschland u. Oesterreich, 2. Aufl., 1887, S. 438 
—39). Det hedder her om »Die Insel- oder Küstenbuche«, at »die auf den 
Inseln und in den Küstenländern der Ostsee wachsende Buche, selbst wenn 
sie im Schlüsse erwachsen ist und das haubare Alter erreicht hat, einen 
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mærkning under Teksten: »8)Den skal ofte hidrøre derfra, at 
Toppen med Endeknoppen afædes af Dyrene«. Meget interes
sant synes mig her Udtrykket: »Den skal ofte hidrøre«, som 
peger paa, at VAUPELL har haft sine Tvivl over for Praktiker
nes Forklaring, der lige saa godt kunde lyde: »Det er jo Vin
den«, eller: »Det er Nattefrosten«. 

Den udmærkede Forfatter har haft det rette Blik for, at 
Formen varierer fra det ene Træ til det andet. Ogsaa Varia
tionen inden for samme Træ har han opfattet, thi han siger i 
samme Afhandling, at »den almindelige Bevidsthed ofte be
tragter Grenene som staaende i lige saa inderlig Forbindelse 
indbyrdes, som Lemmerne paa et dyrisk Legeme, uagtet der i 
Virkeligheden ikke er en mere inderlig Forbindelse til Stede 
end mellem Koraldyr, der sidde paa en fælles Koral
stok. «*) 

I en anden Afhandling2) beskriver VAUPELL efter NIEMANNS 

Waldberichte Fasanbøgen ved Jægerspris, og idet han kritiserer 
Anvendelsen af podede Hængebøge (udprægede pendn/a-Former) 
i Landskabsgartneriet, tilføjer han følgende: »I vore Skove fin
des ogsaa naturlige Hængebøge, saaledes den ved Jægerspris, 
desuden forekommer den ogsaa i Lethraborg Lysthave i den 
af Kilder gennemrodede Jordbund. Disse Hængebøge have en 
naturlig og skøn Form, og det vilde være langt rigtigere at 
tage Grene herfra end fra Tyskland.« 

I en sjælden Grad forenede VAUPELL Evnen til naturviden
skabelig og historisk Forskning med Indsigt i Skovbruget. De 
samme Egenskaber genfinder vi hos GEORG F . L. SARAUW, 

hvis lille, men indholdsrige Afhandling: »Ret og vrang paa 
Blade og Grene. Lateralitet og Nutation hos vore Skovtræer«3), 

nicht so hohen aber stärkeren Stamm und eine umfangsreiche tiefangesetzte 
Krone bildet«, en Udtalelse d e r har været Genstand for megen Diskussion. 

») Ogsaa anden Steds i Tidsskriftet (R. II, Bd. 1, 1859, S. 388 og i et 
Referat, R. I, Bd. 2, S. 65) fremsætter VAUPELL en lignende Betragtning af 
Træets Natur. Jfr. A. S. ØRSTED i Afhandlingen om Dværggrene (R. II, 
Bd. 4, S. 79). 

2) Om Træernes Formering ved Grene eller ved Knopper (Tidsskrift for 
populære Fremstillinger af Naturv. R. II, Bd. 1, 1859, S. 403). I denne Af
handling gengiver VAUPELL en Oplysning i BENTZIEN: Dansk Haugetidende, 
1858, S. 96, at den bekendte pendula-Bøg findes i »Neuendorf ved München«. 
Her menes vist Nenndorf i Hessen-Nassau (se nedenfor S. 211). 

8) Tidsskrift for Skovvæsen 1893 B. Særtrykket bærer Aarstal 1894. 
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omtaler de Forhold: Tyngden, Lyset og andre Kræfter, der 
paavirker Grenenes og Bladenes Stilling, og til Slutning beskri
ves en Bøg i Frederiksberg Have, der udmærker sig ved, at 
mange af dens Grene vender Vrangen ud1) . 

I denne Sammenhæng kan ogsaa nævnes KOLDERUP ROSEN

VINGES2) smukke Forsøg med Bøge-Kimplanter, som han dyr
kede i Urtepotter og lagde vandret, saaledes at de første Løv
blade stod lodret; de Planter, der var rettede mod Syd, bøjede 
sig opad i det hypokotyle Stængelstykke, hvorved den øvre 
Del blev omtrent lodret, men dog lidt fremadrettet mod Lyset, 
medens de Planter, der vendte mod Nord, viste ingen eller kun 
en ringe Opadbøjning. 

I den første danske Forstbotanik3) omtaler O. G. PETERSEN 

forskellige Varieteter af Bøg og nævner bl. a.: »Hængebøg 
med nedhængende Grene. Mærkelige Former forekomme end
videre f. Eks. paa Møens Klint, hvor den meget almindelig 
optræder Herstammet med Tilbøjelighed til at danne Aflæggere, 
idet Grene dækkes af Nedskred, og tæt øst for Skjørping Sta
tion, hvor den optræder som kæmpestore, stærkt og indviklet 
forgrenede Buske (Edderkoppebøgene).« De sidstnævnte Træer 
er Frær Purker, som omtales ovenfor S. 172. — Man ser, at 
den grundige og berejste Forfatter med sit for Planternes mor
fologiske Forhold skærpede Blik allerede for mange Aar siden 
klart har opfattet flere af de ejendommelige Bygningsforhold, 
der udmærker Hængebøgene. Senere har han anden Steds4) 
beskrevet og afbildet »En Bøg med en fastvoxet hængende 
Gren«, og tobenede Bøge. 

Efter at det foranstaaende var skrevet og for en stor Del 
sat, er 2 det Hæfte af O. G. PETERSENS rigt illustrerede Bog 
»Forstbotanik« udkommet, hvori Træernes Formering saavel 
som Bøgens særlige Forhold behandles indgaaende. Værkets 

') Parkerne ved København indeholder flere vrange Bøge. 
•) L. KOLDERUP ROSENVINGE: Undersøgelser over ydre Faktorers Ind

flydelse paa Organdannelsen hos Planterne, 1888, S. 61—65. 
3) O. G. PETERSEN: Forstbotanik. Forelæsninger ved den kgl. Veterinær-

og Landbohøjskole (autogr.). 1896, S. 281. 
4) Botanisk Tidsskrift Bd. 21, 1898, jfr. Forstbotanik, 1908, S. 162. — 

Forstbotaniske Undersøgelser, 1906, S. 70—76, jfr. Forstbotanik S. 194. O. G. 
PETEESEN tager »Tobenede Træer« i en noget mere indskrænket Betydning 
end vi o. fl. andre Forfattere. 
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Fig. 117 (S. 193) viser »En Bøg fra hvis nedre Del der udgaar 
en lang Gren, som ligger hen ad Jorden, har slaaet Rod og 
danner en opretvoksende Stamme«; Træet, der er fra Gjorslev, 
har en smuk Øjedannelse, er meget purret og minder om vort 
Træ fra Ravnsholte Skov (Fig. 68). »Paa Æbelø, N. for Fyn, 
findes der flere Bøge af dette Slags, og i Mængde findes de 
paa Møen;«. Senere, S. 313, hedder det: ». . . Hængebøg med 
nedhængende Grene og fra det sædvanlige afvigende Bygning 
af Kvistene; denne sidste findes i Slagslunde Skov i Nordsjæl
land og paa flere Steder i Egnen om Frederikssund og Jægers
pris. Mærkelige Former forekommer endvidere paa Møens 
Klint, hvor den meget almindeligt optræder fierstammet med 
Tilbøjelighed til at danne Aflæggere, idet Grenene dækkes ved 
Nedskred, og tæt 0 . f. Skørping Station og andre Steder der 
paa Egnen, hvor den optræder som kæmpestore, stærkt og 
indviklet forgrenede Buske (Edderkoppebøgene).« — Man ser, 
at Udtrykkene for en stor Del er de samme som i det auto
graferede Forelæsningshæfte. — S. 31 afbildes (Fig. 15) »En 
mindre Bøg, stærkt i Skygge paa den ene Side. Grenene ræk
ker sig efter Lyset. Charlottenlund Skov.« Dette Træ minder 
meget om en af de vrange Bøge, der staar nord for Hoved
vejen, ikke langt fra Slottet, og det forekommer mig i hvert 
Fald sandsynligt, at dets Form ikke blot skyldes den ensidige 
Belysning, men ogsaa særlige Anlæg. S. 35 hedder det, at 
»Hos Løvtræer er det forholdsvis sjældent at finde Kronen 
med sin Basis hvilende paa Jorden.« 

Dette kortfattede Referat af den nye Forstbotanik, med 
hvilken O. G. PETERSEN har beriget vor Litteratur, viser nok
som, hvor indgaaende Forfatteren har studeret Bøgens Former. 
Arvelighedsspørgsmaal omtales kun i stor Korthed, særlig for 
saa vidt angaar Løvtræerne (S. 192). 

En Træform, der er saa almindelig i de danske Skove, 
kan ikke tænkes at forekomme i vort Land alene. Det nord
lige Danmark nærmer sig ganske vist baade geografisk og kli
matisk til Grænsen for Bøgens naturlige Voksekreds, og Forst
botanikeren A. S. ØRSTED overdriver unægtelig, naar han siger 
at »Det synes at være almindelig erkendt, at Bøgen i Danmark 
og navnlig paa de danske Øer med deres humusrige, kalk
holdige og sandblandede Lerbund, med deres milde Vinter og 
jævnt fordelte Fugtighed finder de gunstigste Betingelser for sin 
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Udvikling og her har sit egentlige Hjem.1)« Men vi træffer 
dog mange Steder i Udlandet vidtstrakte Bøgeskove under 
lignende Naturforhold som paa Sjælland, og der er en Mulig
hed for, at vi kan studere Træartens Vækst paa Steder, hvor 
moderne Landbrug og Skovbrug ikke saaledes som hos os har 
indskrænket Udbredelsen af de naturlige Bevoksningsformer. 
En systematisk Gennemgang af Europas Bøgeskove og af den 
europæiske Litteratur om abnorme Bøgeformer vilde føre os 
for vidt, men nogle Eksempler, der belyser Forholdene i vore 
egne Skove, skal dog medtages her, idet vi ad forskellige Veje 
overskrider Danmarks Grænser. 

Den korteste Vej til Udlandet er fra Helsingør til Helsing
borg. I Skaane kan vi vente at finde Bøgen under lignende 
Naturforhold som i Nordøstsjælland, og vi møder en Drifts-
maade i Landbruget, med spredte Lunde paa Markerne, med 
Græsning paa delvis skovklædte Overdrev, som svarer til hvad 
der var almindeligt hos os for 50—100—130 Aar siden. Sten 
og Fjæld har ligesom paa Bornholm ofte bevaret enkelte Plet
ter af Landet fra at komme under Ploven. 

Ad forskellige Veje er vi komne til Kundskab om, at der 
optræder vrange Bøge i det vestlige Sverige. Svenske Forfat
tere, der nævnes nedenfor, har i nyere Tid beskrevet saadanne 
Træer, og den danske Maler NIELS SKOVGAARD har i en Række 
Billeder fra Østroo-Egnen i Halland2) vist os en Skovform, der 
svarer til det mest vrange af, hvad vi har fundet i Danmark. 
Kun den Kunstner, der forener Evnen til at iagttage Træernes 
Former med Sans for det barokke og eventyrlige, kan male 
saadanne Træer, og ganske særlig gælder det om Bøgen, at de 
fleste Kunstnere mere tiltrækkes af Løvets Farve og Løvhvæl
vets bløde Rundinger end af Stammens Form og Grenenes 
Bygning. Selv paa Vinterbilleder er det ofte mere Farvespillet 

') A. S. ØRSTED: Bidrag til Kundskab om Egefamilien i Nutid og Fortid, 
1871, S. 79 (Vidensk. Selsk. Skr. R. 5, naturv. og mathem. Afd., Bd. IX, S. 409). 

2) P. C. SKOVGAARDS Svoger, Forstkandidat TITOS SCHOUW (jfr. ovenfor 

S. 135 Anm. 2) ejede en Tid lang Østroo. Ifølge velvillig mundtlig Medde
lelse fra Hr. NIELS SKOVGAARD stod den Bevoksning, der har ydet Materialet 
til Træerne i »Troldeskoven« og »I Æventyrskoven«, ved Skjærbæk mellem 
Falkenberg og Varberg, men er vistnok nu borthugget. Nogle Fotografier 
af Bevoksningen har Hr. S. foræret Forsøgsvæsenet, og disse interessante 
Billeder, for hvilke jeg offentlig aflægger min bedste Tak, indlemmes nu i 
dets Samling. 
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i det Lag af Mos og Laver, som dækker Barken, end Træfor
men der har fanget Kunstnerens Interesse1). 

Fra Helsingborg kommer vi over Engelholm til Förslöf 
Station, i hvis Nærhed Ö n n a r p Domæne ligger. Her har GUN

NAR SCHOTTE beskrevet og afbildet en stor Hængebøg2), som 
er Maalet for vor Vandring. Bjærgskraaningen, der hører til 
Hallandsaasens sydligste Del, er overvejende Græsgang, gennem-
skaaret af Smaabække; men Agre og Stykker af sluttet Løv
skov veksler i malerisk Blanding med Krat og Sletter, paa 
hvilke findes spredte bredkronede Træer. Den store Kurrebøg 
staar i tæt Bøgeskov, den trykkes stærkt af Sideskyggen og 
har mistet en stor Gren, men er endnu meget anselig og ud
mærker sig ved mægtige Øjedannelser. Træet er et yndet Sam-

' ) Nogle spredte fordringsløse Notitser, der maaske kan bringe andre 
til at studere Spørgsmaalet om vrange Bøge i det danske Landskabsmaleri, 
skal meddeles her. I Forgrunden til P. C. SKOVGAARDS Maleri af Storkeegen 
(Skovparti ved Jægerspris, Kunstmuseet) synes der mig at være et krybende 
Træ, og hans: Bøgetræ, Jægerspris St. Hansdag 1842 (Kobberstiksamlingen 
LXX, Nr. 84) er et meget stærkt krøllet Træ, der langt mere ligner en Eg 
end en Bøg; Hr. NIELS SKOVGAARD har gjort mig opmærksom paa, at Faderen 
ikke plejede at angive Træarten, og at han da netop ved Signaturen »Bøge
træ« kan tænkes at have villet fremhæve, at her er Tale om noget mærk
værdigt. Nr. 110 smst. er en stærkt tvegedelt Bøg. Paa en Radering af S. H. 
PETERSEN: Udsigt over Furesø til Dronninggaard og Birkerød, 1821 (Det kgl. 
Bibliotek) ser man nogle Rodtveger og nogle skæve Træer. Ogsaa KYHN: 
Vinteraften i en Skov (Kunstmuseet) og en Tegning af JOAKIM SKOVGAARD fra 
Frederiksborg Hestehave (Ude og Hjemme 1881 — 82, S. 542) fortjener Op
mærksomhed, og det samme gælder om: Brede Bøge paa Kirkebakken i 
Dagsås, Halland, som skyldes et Samarbejde mellem de to Brødre. Endnu 
maa jeg fremhæve, at der synes mig at forekomme mange vrange Træer hos 
ældre hollandske Kunstnere: J. VAN RUISDAEL, af hvem P. C. SKOVGAARD er 
stærkt paavirket (JUL. LANGE i Fremtidens Nytaarsgave 1866, S. 31) og HOBBEMA. 
Fremstillingen er vist før Tiden omkring Aar 1800 noget skematisk og kon
ventionel (jfr. TH. OPPERMANN: Kunsten i Danmark under FREDERIK V og 
CHRISTIAN VII, 1906, S. 147, »de obligate »Baumschlag««) om man vil i Slægt 
med Forstmændenes Kortsignaturer; men man maa ikke overse, at de Former 
der nu synes os stivnede i gammel Vedtægt, engang er gengivne paa Grund
lag af levende Iagttagelse, jfr. vore Skovkorts Signatur for Tørvemose der 
fortæller om svundne Tiders planløse Tørveskær med spredte, uregelmæssigt 
formede Grave. Hvor indgaaende en Maler ogsaa i ældre Tid kunde studere 
Træernes Bygning, viser O. G. PETERSENS smukke Skildring (Forstbot. Unders., 
1906, S. 1 — 12) af LEONARDO DA VINCI, jfr. om de hollandske Malere LÜBKES 

Kunsthistorie ved JUL. LANGE og FR. BECKETT, 3. Udg., 1897—1901, II, S. 320. 

2) Kurraboken å Hallandsås (Skogsvårdsforeningens tidskrift 1905, S. 353). 
Ordet Kurre haves jo endnu paa Dansk; forhen betød det bl. a. »Knubben af 
et Træ næst ved Roden« (Vidensk. Selsk. Ordb. III, 383). 
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lingssted for Egnens Ungdom og opfattes som en stor Mærk
værdighed; vor Fører lader sig ikke afdisputere, at Kurrebøgen 
er 1300 Aar gammel, og at den er opstaaet ved, at man med 
Kunst har flettet Grenene sammen. 

Der findes ingen lignende Bøge i Nærheden, og SCHOTTE 

kalder Træet »det märkligaste kuriositetsminne såsom vittnes-
börd om naturens någon gang så sällsamma nyck«. Noget 
ganske isoleret Fænomen er denne Bøg dog ikke. I den om
givende Skov findes talrige bredkronede Bøge og Kandelaber
former, og sydøst for Kurrebøgen, hinsides Stengærdet, staar 
under midaldrende Ege en ung c. 10 cm tyk Bøg, der har 2 
Meter Bul, men i øvrigt ligner Fig. 2 i Lyngby Skov; i Nær
heden er der baade smukke Mellemformer og, trods Græsningen, 
rank Opvækst ligesom i Hestehaven ved Frederiksborg. 

Hvor lidet Kreaturbid og anden Mishandling formaar at hin
dre Bøgen i at vokse op til nogenlunde rank Skov, kan man se 
paa H a 11 a n d s V ä d e r ö ved Torekov. I Danmark mangler Bøge
skoven ved Landets vestlige Kyster ud mod det aabne Hav, 
men her, paa en lille flad Klippeø udsat for Kattegatsvinden, 
finder vi anselige Strækninger af Bøgeskov. Andre har fæstet 
Blikket ved Vindens eller Saltsprøjtets Virkning *), og unægtelig 
finder vi her Bøge med faneformet Krone, der minder ganske 
om, hvad vi kender fra vore vindaabne Kystskove; men under 
et, desværre alt for kortvarigt, Ophold paa denne skønne og 
mærkelige Plet faar vi dog det Indtryk, at Træformerne ikke 
blot er en Følge af ydre Paavirkning. Øen har vistnok alle
rede i Middelalderen været Græsgang for Kreaturer fra det 
nærliggende Torekov; baade Heste, Kvæg og Faar har paavir
ket Skoven, som i vore Dage gnaves af Kaniner. Men i den 
sluttede Skov finder man gennemgaaende taalelige Former paa 
Bøgen, og ved Udkanten, hvor Træerne staar spredte over 
Krat af Enebær, Brombær og Roser, som skifter med nøgent 
Fjæld, vokser de brede Bøge ingenlunde altid skævt bort fra 
Vinden; man finder Træer, som vokser ud mod Vest, ligesom 
Fig. 48 og 72, og andre som har en bred, symmetrisk bygget, 
kuppelformet Krone, skønt de staar temmelig stærkt udsat. 
Hist og her i den sluttede Skov optræder Kandelaberformer 
og krøllede Træer; nord for Baadelejet, ved en Stenflade, der 

0 JOHAN ERIKSON: Hallands Väderö, Stockholm 1906. 
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frembringer en lille Lysning i Bøgeskoven, staar en stærkt 
hængende Form. 

Vindens Virkning paa Skovbrynet ses meget tydeligt paa 
Vejen fra T o r e k o v over Bås tad t i l Grefvie, men saa 
vidt man kan dømme i Forbifarten, vil det dog ogsaa lønne 
sig at søge efter vrange Bøge i hine Egne; man ser fritstaaende 
Træer, der luder for Vinden, men tillige andre der staar lige 
saa frit og ikke synes at paavirkes stærkt. 

Fra Grefvie lægger vi Vejen mod Syd over L u n d , i hvis 
botaniske Have der findes et Bed med hængende Træer, bl. a. 
en ung Navr (Acer campeslre), medens vi forgæves søger efter 
Afkom fra Skaanes vildtvoksende Hængebøge. Paa Universi-
tetspladsen staar derimod en stor og smuk Bøg, som er en 
udpræget pendula-Form. 

Fra Lund fører Banen over Klågerup til den lille Stationsby 
Genarp, i hvis Nærhed det skønne H ä c k e b e r g a , Baron 
WRANGELS Herresæde, ligger. Pensioneret Skovrider OSKAR 

RYGAARD, dansk Forstkandidat fra 1869, der har styret Godsets 
store Skovstrækninger i en lang Aarrække, fortæller os om to 
store Hængebøge, der tidligere stod i Sydøstsiden af Skov
stykket Furuplanteringen. Træerne, der kun var 2—3 m høje, 
men meget brede, med rodslaaende Grene, blev huggede c. 
1890; men ved at søge efter i den unge Opvækst finder vi 
mange unge krybende og rodslaaende Træer, med Skud som 
vokser bagvendt, og tætved staar i rank Stangskov en mid
delstor udpræget Zigzagform, der bugter sig op mellem Nabo
træernes Kroner. Paa Skogbacken findes ligeledes vrange 
Bøge, unge og gamle. I Skoggårdsvång træffer vi talrige 
brede og purrede Bøge, af hvilke en af de største har en vel
bevaret Hovedakse op til en betydelig Højde, men tillige vidt 
udbredte Grene forneden, omtrent som i Frederiksborg Inde
lukke. I Degebergabete er der en Mængde krybende og vrang 
40aarig Opvækst og gamle vrange Bøge. Ved Domanstorp 
staar en stor, stærkt grenet Bøg og tætved en endnu større, 
der maaler 6.2 i Omfang; dette Træ har kun en meget lav 
Bul, og i Hulheden mellem de mægtige Grene, i hvilke den 
deler sig, har man i Tidernes Løb fyldt saa mange Kampe
sten, at ingen vilde købe Træet, da det blev stillet til Auktion. 
Olstorp og Lerberga Skog, et henrivende Stykke Urskov, inde
holder mange purrede Bøge; tæt uden for Husarhagens syd-

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. 7. Novbr. 1908. J 3 
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østlige Del, paa begge Sider af Vejen, staar nogle unge 
Hængebøge under Birk. — Jordbunden er i denne Del af 
Skaane omtrent som i Danmark; Skovene staar overvejende 
paa Sand og Grus; kun undtagelsesvis kommer Klippen op til 
Overfladen. Højden over Havet stiger indtil 170 m; Nattefrost 
optræder med stor Voldsomhed. 

Syd for Genarp og Häckeberga ligger ved S v e d a l a Lind
holmen Gods med den store Bakke Gillesgrufvan, og her fin
des flere vildtvoksende Hængebøge, som er beskrevne og af
bildede af OLOF CHRISTOFFERSSON og GUNNAR SCHOTTE1) , efter 
at de længe har været kendte af Egnens Befolkning. Vi følger 
SCHOTTES omhyggelige Beskrivelse og har kun lidet at tilføje 
eller ændre efter selv at have taget Stedet i Øjesyn, men tak
ket være Hr. CHRISTOFFERSSONS værdifulde mundtlige og skrift
lige Meddelelser, som yderligere ledsages af Fotografier, kan 
vi paa nogle Punkter føre Beskrivelsen videre. 

Tre anselige og meget udprægede Hængebøge staar frit 
ude i Agermarken, hvorfor deres nedre Grene er afskaarne 
og studsede indtil Mandshøjde. Det største Træ, der staar vest 
for Skovvogterhuset, vokser skævt ud mod Nord og Nordvest, 
saaledes at Kronens mindste Udstrækning gaar mod Syd; Øje
dannelse forekommer i Greneværket, og Kvistene har tydelig 
Zigzagvækst. Det andet Træ staar syd og det tredje sydsyd
vest for det første; tæt syd for det nærliggende Hildelund fin
der vi en rank Bøg med hængende Grene, og i Skoven nord og 
vest for denne Gaard er der mange vrange Bøge. Nordøst for 
Gaarden staar i Skovbrynet en stor ensidig udviklet Hænge
bøg, hvis Omkreds er 240 cm og hvis Krone har en Udbre
delse af 9 m mod Syd; Grenene har stærk Zigzagvækst; for 
39 Aar siden er to Hængebøge borthuggede i Nærheden, mel
lem den første og den anden Hængebøg. 

Syd for Hulvejen, i en Grøft ved det vestlige Skovbryn, 
staar en lille, oprindelig 4 stammet Hængebøg (SCHOTTES Fig. 5), 
af hvilken kun den ene Stamme er bevaret, og ved at følge 
Vejen øst om Gillesgrufvan finder vi mange vrange Bøge. 
CHRISTOFFERSSON har nylig (August 1908) sydvest for den 

x) OLOF KRISTOFFERSSON : Om några skånska hängbokar (Skanska träd-
gårdsforeningens tidskrift, Aarg. 27, 1903, S. 97—98, med indledende Be
mærkninger af Redaktionen). GUNNAR SCHOTTE : Vildt växande hängbokar 
(Skogsvårdsforeningens tidskrift 1908, meddelanden om naturminnen) . 
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først beskrevne store Hængebøg, tæt ved Skovvogterens Hus, 
hvor der er megen vrang Opvækst, fundet et lille typisk Træ, 
hvis Højde er 80 cm, medens Kronen breder sig 3 m fra Nord
vest til Sydøst. Lidt længere mod Syd, mellem Vejene til 
Ygglarp og til Alstad, har Hr. CH. fundet en vildtvoksende ud
præget Blodbøg med rank opret Vækst; Planten er 2 m høj og 
staar inde i en Selvsaaning. I Nærheden er der et tobenet 
Træ. Fremdeles findes der fire store Hængebøge 7 km længere 
mod Øst, tæt nord for det Punkt, hvor Malmø-Ystad-Banen 
skærer Vejen fra Gustaf til Gärdslöfs By; den østligste er hul, 
med smukke Øjedannelser; i Nærheden staar en mindre, 3 m 
høj Hængebøg under Eg, og i to smaa Skovholme tæt ved 
Stadtorp er der baade Hængebøge og andre abnorme Former. 
En mærkelig lille Hængebøg, der spirede frem i NILS NILSSONS 

Have i Domme syd for Gillesgrufvan, har fladt udbredt Krone 
paa en meterhøj Stamme og viser sig, da vi ser den, at have 
taget nogen Skade, vistnok ved at blive flyttet fra Skyggen ud 
paa en Græsplæne, men lover dog vedblivende en smuk Ud
vikling. I Svenstorp øst for Svedala staar en Hængebøg, 
som PER NILSSON C. 1864 købte, da han hørte, at Træet skulde 
fældes, og flyttede med frossen Klump til sin Have, hvor den 
nu trives godt. Skønt Træet aldrig er beskaaret, danner det 
en overordentlig smuk Løvhytte, udvendig 4 m høj, 9 m i 
Diameter; Stammens Omfang er 123 cm og var ved Flytningen 
kun c. 1 Fod (31 cm). Mellem Kastberga og Kungshult Sta
tioner, øst for Eslöf, har Hr. Vognfabrikant NILS L. THORELL 

fra Alstad fundet en krybende Bøg; dette Findested fortsætter 
altsaa Rækken mod Nord fra Lindholmen—Gustaf—Häckeberga. 

Som vi ser, har Egnens Landmænd, der »lever mere i 
og med Naturen end nogen anden Menneskeklasse«, vist megen 
Interesse for at bevare Hængebøgene. Højest i denne Hen
seende staar dog OLOF CHRISTOFFERSSON, der er Kirkeværge i 
Fru Alstad Sogn syd for Svedala, en mærkelig Mand som 
synes med samme Iver at samle paa Oldsager, Mønter og 
Hængetræer. I hans smukke Have findes ikke blot Bøge, men 
ogsaa Hængeformer af Rødgran, Thuia, Ask, Birk, Eg, Avn-
bøg, Blodbøg, Hyld, Seljepil, Vedbend og Navr — det er ham, 
der har leveret Materiale til Lunds botaniske Have af denne 
sidste Art —, medens Pyramide-Ælme staar i Rad foran Gaar-
den ligesom ved den gamle Alstad Kirke. Hr. CHRISTOFFERSSON 

13* 
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er ikke blot en flittig Samler og en kyndig Iagttager af Eg
nens Hængebøge; han har ogsaa gjort en Række højst interes
sante Forsøg med denne Træform. I hans Have findes følgende: 

En Bøg, tagen i Pinsen 1899 som lille 3aarig Plante under 
en af Hængebøgene ved Lindholmen, bunden op og stammet 
op ; den viser sig (Fig. 107) at bevare Evnen til at frembringe 

Fig. 107. Hængebøg, opstammet og 
opbunden i OLOF CHRISTOFFERSSONS 

Have, Fru Alstad, set fra Vest. 
OTTO SVENSSON fot. 1908. 

Fig. 108. To Hængebøge, den ene 
naturlig, den anden frembragt ved 
Afsugning, samme Steds, set fra Vest. 

OTTO SVENSSON fot. 1908. 

hængende Skud. Paa Fig. 108 ser man tvende Bøgeplanter, 
der hver paa sin Vis er mærkelige: Den mindste, der staar til 
højre, er en naturlig Aflægger tagen i Foraaret 1899 af den 
ovennævnte lille Hængebøg (Fig. 5 hos SCHOTTE), hvis Grene 
krøb langs med Jorden, saaledes at fem af dem havde slaaet Rod; 
CH. skar dem løs fra Stammen og flyttede dem om Efteraaret 
ind i sin Have, hvor de ogsaa sprang ud det følgende Foraar ; 
en stærk Nattefrost dræbte de fire, men den femte trives godt 
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og bevarer Hængeformen. Hr. CHRISTOFFERSSON plantede da 
et Par Aar senere en rank ung 2 Meter høj Bøg, som ses til 
venstre paa Fig. 108, og dernæst bøjede han dens Top ned til 
Hængebøgen og forbandt dem ved Afsugning paa det Sted der 
er mærket II. Første Gang blev Afsugningen ødelagt ved et 
Uheld; anden Gang døde den, fordi den blev skaaret løs efter 
eet Aars Forløb, men tredje Gang, da de to Skud fik Lov at 
staa sammenvoksne i 2 Aar, lykkedes det at frembringe den 
hængende Top, hvis Forbindelse med Stammen ses ved I. 
Endelig findes der i Haven en tvedelt Hængebøg med to 
Skud, som oprindelig begge krøb hen ad Jorden; det ene har 
faaet Lov at blive i sin medfødte Stilling; det ande te r bundet 
op og beskaaret, men skyder, som man kunde vente, stadig 
hængende Kviste, ofte med to eller flere Endeknopper. 

Man ser, at Hr. CH., der fra fædrene og mødrene Side 
har arvet Interesse for Havebrug, paa flere Maader eksperi
mentelt har paavist Hængeformens Bestandighed over for ydre 
Paavirkning; det er mig ikke bekendt, at nogen anden har 
arbejdet saa maalbevidst paa dette Omraade. Ogsaa Udsæds-
forsøg har han som ung anstillet, men en Del mislykkedes, en 
Del opgav han for tidligt, under Paavirkning af den alminde
lige Mening at Hængeformer ikke kunde formeres ved Frø. 
Endelig har Hr. CH. eksperimenteret med Podning af Bøg, der 
volder særlig Vanskelighed og, saa vidt jeg ved, kun lykkes 
under Glas. 

Medens et gammelt Dokument1) siger, at Väderöens Bøge
olden »er gemenligen stedse tom«, og Skovrider RYGAARD ikke 
mindes at have set Olden paa Hængebøgene ved Häckeberga, 
fremhæver Hr. CHRISTOFFERSSON, at Hængebøgene ved Lind
holmen bærer rigeligt Frø, og at der fremkommer megen Op
vækst under dem. Man maa imidlertid erindre, at disse Træer 
staar under Forhold, som i høj Grad maa fremme Fruktifika-
t ionen: frit ude paa Marken der bliver gødet og bearbejdet, i 
et Klima som passer for Dyrkning af Sukkerroer. 

SCHOTTE siger, efter at have refereret LANGES Meddelelse 
om Hængebøgen ved Hæsede (se ovenfor S. 138) og en Del 
tysk Litteratur, at »Dessa hängbokar äro gifvetvis at anse 
såsom mutationer«. Af hvad der er fremsat ovenfor, vil man 

l) JOHAN ERIKSON anf. St. S. 14. 
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forstaa, at vi ikke kan dele denne Opfattelse. De tre store 
Hængebøge ved Lindholmen er, som SCHOTTE meddeler. Rester 
af »ett större bokhult«, som blev hugget for c. 45 Aar siden, 
da Jorden blev dyrket op til Ager. Hængebøgene staar vest 
for Gillesgrufvan, rimeligvis i Udkanten af den tidligere Bevoks
ning og danner vist sammen med en Række Overgangsformer 
Resterne af en større Samling vrange Bøge, hvis Opstaaen 
taber sig tilbage i en fjern Fortid1). Sagnet fortæller, at Dron
ning MARGRETHE, der holdt Kong ALBREKT og Hertug ERIK i 
Fangenskab paa Lindholm Slot, har frembragt Skoven ved at 
saa Agern og Bøgeolden. 

Efter denne lille Udflugt mod Nordøst og Øst vil vi lægge 
Vejen over Korsør—Kiel—Hamburg til en for sine Hængebøge 
bekendt Egn i Hannover, der hører til de i Litteraturen hyp
pigst nævnte. 

Den udmærkede hannoveranske Forstmand HEINRICH 

BURCKHARDT omtaler i sin »Säen und Pflanzen«2) den ejen
dommelige Form af Bøgen, som findes paa en lille Bjærgkæde 
Siintel, og som derfor kaldes Suntelbøg, medens dens Ud
seende har affødt Navnene Slangebøg og Fagus silvatica var. 
tortaosa. Han fremhæver, at enkelte Stammer og hele Grup
per viser de mangfoldigste Krumninger og Sammenslyngninger, 
fremdeles at disse Egenskaber vel kan føres tilbage til lang 
Tids Mishandling, men tillige at de er mere eller mindre arve
lige, saa at der stadig dukker nye Grupper af Siintelbøge op i 
Bevoksninger, som overvejende bestaar af retvokset Træ; ende-

') Hvis denne Opfattelse er rigtig, maa vi vente at finde Minder om de 
vrange Bøge i skaanske Stednavne. I Nordvestskaane er der tre Steder Kroks-
torp; sydøst for Genarp har vi Kurrarp, Bjørnakroken og Ellebergskroken, 
ved Gillesgrufvan Ullebergskrok. Jeg er ikke tilstrækkelig kendt med disse 
Egnes Naturforhold til at kunne udtale mig om, hvor vidt de ovennævnte 
Stednavne naturligt lader sig forklare uden nogen Forbindelse med Træformen. 
Endnu bemærkes, at Navnet Grefvie baade findes paa Hallandsaas og sydvest 
for Svedala; det skulde vel ikke være af samme Oprindelse som Ordet Greb 
(Skaansk: Grev) og staa i Forbindelse med Træernes Tyveform? I Odsher
red ligger Grevinge, som E. MADSEN (anf. St. S. 206) udleder af Grav eller 
Grøft, syd for Ulkerup Skov (S. 171). Krageholm ved Söfvestad (forhen Krog
holm) udtales Krogeholm. Jfr. A. FALKMAN: Ortsnamnen i Skåne, 1877, S. 62, 
130, 154, hvor de ovenanførte Stednavne søges tydede paa anden Maade. 

2) Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. Handbuch der Holzer
ziehung. 6. Aufl. herausgegeben von ALBERT BURCKHARDT. Trier, 1893, 
S. 110, 181. 



[1711 199 

lig tilføjer han, at de forekommer saavel paa Jurakalk og 
Muslingekalk som paa Planer [en sandholdig Kalksten] og paa 
Keuper [her vistnok ogsaa en Kalksten], og at Süntel ikke er 
det eneste Voksested, men at den beskrevne Afart ogsaa fore
kommer holmevis i en anden Skov Schweineberg, der ligesom 
Süntel ligger i Nærheden af Hameln. 

Senere har ogsaa FRÖMBLING omtalt som en praktisk Er
faring, at Suntelbøgens Form arves paa Afkommet selv paa 
andre Voksesteder end de hjemlige1). I vore Dage har Den-
drologen BEISSNER beskrevet Resterne af de gamle Bevoks
ninger og fremhævet Varietetens ejendommelige Udseende, der 
ikke er blottet for Skønhed; Oprindelsen søger han i Knop
variation2). Nylig har Forstmanden FRANZ BODEN gjort et 
Forsøg3) paa at forklare Træets Form som en Følge af abnorm 
Knopstilling, idet Suntelbøgen »har paa hvert Skud ikke een 
men to Etideknopper og det en stor og en lille«. Hvis den 
indre stadig faar Magten, faar Træet Form som en Proptræk
ker; hvis den ydre tager Overhaand, bliver Træet krybende; 
skifter Forholdet af og til, faar vi en »Saddelbøg«, og skifter 
det regelmæssigt, vokser Træet op i et Virvar. Han tilføjer, at 
Suntelbøgen gør smaa Længdeskud om Foraaret og derimod 
lange St. Hans-Skud, hvilket bidrager til at fremme den ab
norme Udvikling. I øvrigt ønsker han Suntelbøgen anvendt 
som Læbælte i Nordvesttysklands Løvskove. — BODENS Artikel 
er, i Modsætning til de foregaaende, illustreret. 

Kendskab til Bøgene paa Süntel gaar formodentlig langt 
tilbage. Den ældste Beskrivelse, der er mig bekendt, skyldes 
den Lüneburgske Oberförster C. TILEMANN og er offentliggjort i 
Kritische Blätter for 18444). Paa 4 smaa Sider har Forfatteren 
meddelt en Række interessante Oplysninger om den abnorme 
Bevoksning, og han har ledsaget Teksten med en litograferet 

*) Ueber die Bedeutung der Zuchtwahl für den Waldbau (Forstliche 
Blätter 1889, S. 269). 

2) Reiseerinnerungen, meddelte i Mitteilungen der Deutschen Dendrö-
logischen Gesellschaft, 1897, S. 84—85. 

3) Der wirtschaftliche Wert der Süntelbuche Fagus tortuosa (Zeitschrift 
für Forst- und Jagdwesen 1906, S. 103). 

4) Ueber den abnormen Wuchs der Buchen in den H ü l s e d e r Gemeinde-
Forsten, Amt Lauenau im Königreiche Hannover (Kritische Blätter für Forst-
und Jagdwissenschaft Bd. XIX, H. 1, 1844, S. 223-227) . 
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Tavle, der viser 4 store Træer og en ung Plante, alle af en 
højst mærkværdig Form. Af de 3400 Morgen *) Skov, som til
hører Kommunen Hülsede, bærer »omtrent 600 Morgen en 
100—150aarig Bøgebevoksning, i hvilken alle Stammer har en 
saa yderst mærkværdig Vækst, at det er Umagen værd at be
skrive den; . . . Alle Stammer er mere eller mindre voksede 
saa krumme, at der efter min Mening af den hele Bevoksnings 
Masse ikke kan udkløves et Stykke ret Træ i 4 Fods Længde, 
og de har en Kronebygning, der minder om Hængeaskens.« 
Billederne, som han har udført paa Stedet, og som ikke fore
stiller de mærkværdigste Træer, men nogle mere almindelige, 
minder om Fig. 39 i Færgelunden, kun at Stammerne er 
langt stærkere bugtede og Kronen mindre end paa dette Træ; 
man ser, at de vrange Bøge ved Hülsede har staaet i en slut
tet Bevoksning, saaledes at de nedre Grene er blevne under
trykte, uden at man dog derved har opnaaet at faa ranke 
Træer. Den lille Plante, der er afbildet, og hvis Længde er 
c. 60 cm, ligner Fig. 4 i Lyngby Skov og viser den Vækst
form, der er karakteristisk for de unge 6—10 Aar gamle Be
voksninger, som er opstaaede ved naturlig Besaaning. 

TILEMANN har saaledes set, at den abnorme Form fore
kommer i Ungskoven, og at det noget udsatte Voksested — en 
nordlig og nordøstlig Hælde 150—200 Fod (c. 50—60 m) over 
Havet — ikke kan være Grunden til de unge Planters ejen
dommelige Vækst. Jordbunden er vel fladgrundet kalkholdigt 
Ler paa Jurakalk, men han er dog ikke ganske sikker paa, at 
den kan være Skyld i Væksten, thi de unge Planter har endnu 
ikke naaet Klippen, og de ældre, der ganske vist har fladt-
strygende Bødder, danner brede Aarringe; desuden har han 
paa lignende Jord set gode Bevoksninger. Da han ikke vil 
gaa ind paa den almindeligt fremsatte Formodning, at her er 
Tale om Arvelighed, tager han sin Tilflugt til en Hypotese, 
der fortjener at anføres i Originalsproget: »Vielleicht befinden 
sich in dem unterliegenden Gesteine viele Schluchten, welche 
einen Luftzug unter dem Bestande veranlassen, dadurch dem 
Boden einen zu hohen Kältegrad geben, auch dem Eindringen 

J) Da Tidsskriftet udkom i Preussen, er 1 Morgen formodentlig 0.255 ha; 
den hannoveranske Morgen var lidt større, 0.262 ha (R. W. BADER: Haandb. 
i Mønt-, Maal- og Vægtforh. 1882, S. 141, 161, 467). 
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der Wurzeln hinderlich sind und den krankhaften Zustand er
zeugen.« — Som man ser, gaar ogsaa denne Forklaring ud paa 
at »det er Vinden«, kun at den her ikke er oppe i Kronerne, 
men under Jorden. 

TILEMANN, der viser sig at være en god Iagttager, har to 
vigtige Grunde til at søge Kilden til Træernes Vækst under 
Jorden og ikke i Frøets arvelige Egenskaber: han har samlet 
Olden af meget krumme Stammer, saaet den i en meget san-

Fig. 109. Hængebøg i Lauenau Oberförsterboligs Have, set fra Vest. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

det, fugtig Lerjord, paa hvilken Bøgen vokser godt, og har 
faaet sunde ranke Stammer, men tilføjer at Fremtiden maa 
vise, om de kommer til at ligne Modertræerne; hvor gamle 
disse Planter er, meddeler han ikke. Den anden Iagttagelse 
kan vel synes at pege stærkt i Retning af, at Jordbunden eller 
dens Underlag har Indflydelse paa Træformen: han har mel
lem Bøgene fundet en Avnbøg, hvis Vækst er meget abnorm 
og ligner Bøgenes. Til denne sidste Iagttagelse, der sikkert 
er rigtig, skal vi komme tilbage nedenfor (S. 219). 

Det er mig ikke bekendt, at TILEMANN senere har offent
liggjort nogen Meddelelse om de vrange Bøge i Hülsede Skov, 
og hans lille, men indholdsrige Afhandling er vistnok i vore 
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Dage lidet kendt, endskønt den nævnes i THEODOR HARTIGS 

Fortegnelse over Litteratur om abnorme Former af Bøg1). 
Vi vil nu selv begive os paa Vej til Süntel. I Hannover 

modtages vi med den største Forekommenhed af Geheimer 
Regierungsrat BURCKHARDT, der har arvet Faderens Interesse 
for Danmark og meddeler os, at den største Del af de gamle 
Suntelbøge er borthuggede for c. 20 Aar siden, da Bønderne 
ønskede at faa saa meget Brænde som muligt ud af deres 

Fig. 110. Hængebøg paa en Græsgang, Schafweide, paa Süntel, 
set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1907. 

Skov, og tilføjer, at HEINRICH BURCKHARDT (vistnok 1865—70) 
har gjort Forsøg med Frø af Hængebøge i en stor Planteskole, 
som han anlagde ved Hannover. Til Slutning modtager vi en 
Anbefaling til Forstmeister, Oberförster SCHULZE i Lauenau, en 
lille By sydvest for Hannover og nord for Hameln, som den 

>) T H . HARTIG: Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Cultur-
pflanzen Deutschlands, 1851, S. 214. WILLKOMM (Forstliche Flora von Deutsch
land und Oesterreich, 2. Aufl., 1887, S. 439) omtaler Suntelbøgen (Slangen-
buche.F. s. var. tortuosa Hort.) som en Sjældenhed, knyttet til det bestemte 
Voksested, medens den bredkronede, hyppigere forekommende Form, med 
talrige Topskud og ringe Højdevækst, die Kollerbuche (var. retroflexa Math.), 
»der kan blive en sand Kalamitet, langt mere turde være en sygelig, maaske 
af parasitiske Svampe betinget Form end en Voksestedsform.« 
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af Egnens Forstmænd der sidder inde med det grundigste 
Kendskab til Suntelbøgene. Det er da ogsaa denne Mand, 
hvem vi skylder de efterfølgende Oplysninger, og ved hvis ud
mærkede Bistand vi sættes i Stand til at studere de vrange 
Bøge under forskellige Forhold1). Fig. 109 viser en Hænge
bøg, der staar i Haven ved Lauenau Oberförsterbolig, et an
seligt Træ, 159 cm Omfang i Brysthøjde og dog efter Sigende 
kun 50 Aar gammelt; man ser, at Stammeformen er ganske 

Fig. 111. Gammel Bøgeskov paa Süntel. SCHULZE fot. 

den samme som i Nordøstsjælland; Grenene hænger smukt ud 
over Havens Plæner og Bede. 

Fra Lauenau begiver vi os mod Syd til Süntel, der stræk
ker sig omtrent 10 Kilometer i Retningen fra Nordvest til 
Sydøst, hvor vi finder det højeste Punkt 437 m over Havet2). 
Ved Landsbyen Hülsede syd for Lauenau fører en Dal, gen
nem hvilken rinder en lille, ved Sommertid udtørret, Bæk, op 

') I Virkeligheden foregik Forfatterens Besøg 1906, Hr. HOLTENS først den 
følgende Sommer. 

2) Wanderkarte des Hannoverschen Touristen-Vereins umfassend: Dei
ster, Osterwald, Süntel, Weserberge, Bückeberge u. s. v. »nebst Touren-Zusam
menstellung. 2. Aufl. 
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i Bøgeskoven c. 500 m fra Byen. Hvad der nu er tilbage af 
gamle Bøge, som i Hr. SCHULZES Ungdom dækkede 8 0 - 9 0 ha, 
findes dels paa Dalens nordlige Side, paa en beskyttet Hælde 
der vender mod SSØ, dels paa Overdrev og Græsgange i Nær
heden. Fig. 110 viser en saadan fritstaaende Bøg, der ligner 

Træerne fra Lind
holmen i en for
bavsende Grad; 
vest for dette Træ 
staar der 3 store, 
noget højere Bøge, 
hvis Grenebygning 
svarer til Hænge
bøgenes. Ved Forst
meister SCHULZES 

Godhed kommer vi 
i Besiddelse af et 
Vinterbillede fra 
den gamle Skov, 
som hans Søn har 
taget, og som er 
gengivet paa Fig. 
l l l ; baade iVrange 
Skov, i Krogelun
den og ved Enrum 
har vi gjort Be
kendtskab med 
lignende Former. 
BODENS Udtalelser 
om den abnorme 
Knopstilling viser 
sig langtfra altid 
at stemme med Vir-

Fig. 112. Ung Bøgeskov paa Siintel, set fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

keligheden; man træffer ofte Tvillingknopper, men ogsaa mange 
normalt byggede Skud. 

I Dalen, langs den lille Bæk og et Stenbrud, staar der 
flere store vrange Bøge, under hvilke findes ung Opvækst, 
som til Dels minder om vore abnorme Planter fra Lyngby 
Skov; et af Træerne er c. 7 m højt, medens Kronebredden er 
dobbelt saa stor; et større Træ, der 1 m over Jorden maaler 
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226 cm Omfang, har en Højde af 20 m og er omgivet af 
karakteristisk Opvækst. Forstmesteren fortæller os, at hele 
den Hælde, der vender mod Sydøst, var dækket af Hængebøge, 
som »stod paa Hovedet«, da man fældede dem ned ad Bakke, 
et ypperligt Udtryk for hvor bredkronede de har været. 

Vi stiger nu opad mod Krumme Westerne Egge, der naar 
indtil 280 m over Havet, og undersøger den tætte Ungskov, 

Fig. 113. Ung, ikke udhugget Bøgeskov paa Süntel, set fra Øst. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

der er fremkommet ved Selvsaaning efter de gamle Suntelbøge. 
Ligheden med danske Forhold er slaaénde. Fig. 112 viser en 
velplejet Stangskov, fra hvilken Udhugningen, som nu giver 
Fagotter, har fjernet de fleste vrange Bøge, men en enkelt 
Tvege midt paa Billedet, der staar tilbage, minder ganske om 
det noget ældre Træ i Slagslunde Skov (Fig. 60). Fig. 113 er 
en Bevoksning af omtrent samme Alder, men endnu ikke ud
hugget og derfor fuld af slangeformet bugtende og krybende 
Bøge. Fotografiet er taget ude fra en smal Linie, der er hug
get gennem Bevoksningen, rimeligvis til et Vejanlæg. 
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Inde i de tætte 25—30 Aar gamle Foryngelser ser vi, 
hvorledes de skæve Træer ikke blot frembringer talrige Sam
menvoksninger, men ogsaa Kræftsaar, idet de pisker og gnider 
paa tværs af Nabotræerne. Fig. 114 viser en saadan slange-
formet og noget tveget Bøg, medens Fig. 115 fra samme Be-

Fig. 114. Slangeformet Bøg paa Süntel, set fra Nord. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

voksning fremstiller ikke mindre end tre saadanne Former, af 
hvilke den midterste er stærkt tveget, medens den til venstre 
bugter sig op gennem Løvtaget, og det lille Træ til højre 
kryber hen ad Jorden; Stedet er Vestsiden af en lille Kløft, 
som skærer sig ned mod Stenbruddet, og der kan paa denne 
østlige Hælde ikke være Tale om nogen Paavirkning af 
Vestenvind. 
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Vort kortvarige Besøg i Süntel har overbevist os om, at 
de vrange Bøge i Danmark tilhører ganske samme Form som 
den der^har faaet Navn efter Bjærgkæden, og vi har hermed 
naaet Maalet for vor Rejse. 

Efter at have besøgt et Par Egne af vore Nabolande vil 

Fig. 115. Slangeformede Bøge paa Süntel, sete fra Syd. 
A. HOLTEN fot. 1907. 

vi i Tankerne foretage en hastig Rundrejse i Europa, med Tu
ristens Frihed til at se, hvad der falder paa vor Vej, og lade 
Resten ligge. Amatørfotografien og den stigende Sans for Fri-
luftsstudier i naturlig Skov har tilvejebragt et saadant Mate
riale, at vi kan foretage Rejsen ved Litteraturens Hjælp, hvor
vel dette selvfølgelig kun er et Surrogat for det praktisk talt 
uoverkommelige: selv at se, beskrive og afbilde alle vrange 
Bøge i Europa. 
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Begyndelsen vil vi gøre i V e s t p r e u s s e n , hvor CONWENTZ 

har tilvejebragt den første Forstbotanisches Merkbuch1). Vi 
er her nær ved Bøgens østlige Grænse, og den spiller ofte kun 
en underordnet Rolle i Skovene. Dog finder vi flere abnorme 
Bøge i Egnen omkring Danzig: en meget stor bredkronet 
Kandelaberform, en større og en mindre tobenet Bøg (Fb. 
Merkb. S. 14, 20, 77), af hvilke de to første er afbildede2). 

Langt flere vrange Bøge synes der dog at være i P o m 
m e r n ; Bogen nævner ikke mindre end 6 tobenede Bøge (S. 
43*, 57, 58, 58, 61, 79) og 8 flerstammede Bøge (S. 6, 46, 47, 
52, 52, 60*, 60, 61) foruden flere Træer med mærkelige Sam
menvoksninger (S. 10, 11, 15*) og en med et hulformet Øje 
(S. 24), medens der S. 41 beskrives en karakteristisk Hænge
bøg, 30 Aar gammel, 3 m høj, 6 m bred, med lange hængende 
Skud. »Om Topskuddet er afbidt eller fjernet kunstigt, kan 
ikke eftervises, da Stedet er fuldstændig overvokset«. At Aar-
sagen skulde ligge i Træet selv, synes Forfatteren ikke at 
tænke sig. Flere af disse Træer findes paa Rügen, og her 
staar ved Stubbenkammer (S. 15*) den store Herthabøg, en 
bredkronet purret Form om hvis »Opfriskning«, da den syg
nede hen efter Mishandling, SALISCH bringer en udførlig komisk
rørende Beretning3). 

Fra sit eget Gods Postel i det østlige S c h l e s i e n beskriver 
denne kyndige Forfatter, der har stor Fortjeneste af, at Sansen 
for ejendommelige og sjældne Former i Skoven nu er mere 
levende end før, en smuk 50aarig Hængebøg, som han tilfældigvis 
har fundet, ligesom andre mærkelige Træer nær ved sin Bolig; 
»es herrschen hier zum Glück noch nicht so ganz civilisierte Ver
hältnisse« 4), og han hævder, at under saadanne Forhold er de 
afvigende Former langt mindre sjældne, end man antager. 

*) Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachtenswerthen und zu 
schützenden urwüchsigen Sträucher, Bäume und Bestände im Königreich 
Preussen. I. Provinz Westpreussen, 1900 (af CONWENTZ). — II (tilsvarende 
Titel) Pommern, 1905, af WINKELMANN. — III. Hessen-Nassau, 1905, af A. 
RÖRIG. — IV. Schleswig-Holstein, 1906, af W. HEERING. — V. Hannover, 

1907, af BRANDES. Som man ser, hedder Værket (der kan ventes fortsat) 
F o r s t b o t a n i s c h e s Merkbuch, uagtet denne Forst efter CONWENTZ'S Mening 
intet mere har tilfælles med den naturlige Skov. Det er meget morsomt. 

2) I det følgende henviser Sidetallene, naar intet andet siges, til den 
paagældende Merkbuch; en Stjerne ved Tallet betyder, at Træet er afbildet. 

3) H. v. SALISCH: Forstästhetik, 2. Aufl., 1902, S. 256—258. 
4) Smst. S. 81, 271. 
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Vi fortsætter Vejen mod Vest til H e r t u g d ø m m e r n e . 
Ogsaa her finder vi Tobenede Bøge (S. 1*, 4, 8, 33, 37*, 44, 
53, 58) og mangestammede Former (S. 20, 30*, 38, 39*, 91); 
mærkelige Sammenvoksninger: Hanke og Tværgrene som for
binder to Træer, »Kopulation«, synes at forekomme hyppigt 
(S. 6, 13, 16, 19, 26, 37, 37*, 41, 43, 49, 51, 52, 58, 58, 66, 76, 
77, 85, 91), undertiden af højst forunderlige Former saasom 
den S. 40 afbildede Turnreckbuche ved Mölln i Lauenburg, 
to Træer som staar 1.2 m fra hinanden og i 3 m Højde er 
forbundne ved en vandret Gren, eller Sofabøgen ved Aister, 
hvor Forbindelsesgrenen sidder tæt ved Jorden. Bredkronede 
purrede og krøllede Former optræder vistnok ogsaa ofte, men 
omtales kun, naar de er mærkelige paa Grund af deres Stør
relse, deres Navn eller de Sagn og historiske Minder, der knyt
ter sig til dem, saasom Sukkertoppen (S. 36*), en stor Bøg 
fra Moltrup Præsteskov ved Haderslev, en Kandelaberform fra 
Lauenburg (S. 30), Urtepotten (S. 17*) ved Slesvig og en fjerde 
stor Bøg (S. 68*) fra Salzau ved Plön. S. 45* omtales 
den mægtige nu udgaaede Bøg fra Hohenhain ved Eckern-
førde, hvis tidligere Udseende er bevaret gennem BERTHA V. 

WARNSTEDTS smukke Tegning1). 

HEERING viser sig at være kendeligt paavirket af KLEIN, 

hvis Bog om mærkelige Træer i Baden omtales nedenfor S. 
212. Bredkronede og mangestammede Træer betegner han ofte 
(S. 17, 23, 35, 48, 78, 80, 89, jfr. S. 108) som »Weidbuche«, og 
de tykkeste Træer antages, særlig naar Stammen er uregel
mæssigt formet, at være opstaaede ved Sammenvoksning (Ver
wachsung, S. 42, 45, 61, 65, 67). Medens Vestpreussens og 
Pommerns Merkbuch næsten ganske nøjes med at være be
skrivende — Inventarfortegnelser om man vil — ræsonnerer 
HEERING jævnlig over Kendsgerningerne. 

Dette træder stærkere i Forgrunden, naar vi kommer til 
den femte Merkbuch, for H a n n o v e r . Ogsaa her beskrives to
benede Træer (S. 29, 176) og flerstammede Bøge (S. 36*, 62, 
71, 71, 142, 147), men disse sidste forklares flere Steder som 

x) E. REVENTLOW-FARVE U. H. A. V. WARNSTEDT: Festgabe für die Mit

glieder d. 11. Versammlung deutscher Land- nnd Forstwirthe, Beiträge zur 
land- und forstwirthschaftlichen Statistik der Herzogthümer Schleswig und 
Holstein, 1847, Tavle XXVII. 

Det forstlige Forsøgsvæsen II. 7. Novbr. 1908. " 
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Stubbeskud, »Stockausschlag«; et andet Sted (S. 39) siges det, 
at Bøge med en Diameter fra 1.6 til 1.8 m er opvoksede »aus 
sogen. Stockausschlag«. Mærkelige Sammenvoksninger fore
kommer hyppigt, til Dels i Forbindelse med stærk Forgrening 
(S. 26, 35). S. 35 omtales fra en og samme Skov, ved Mün
der altsaa i Nærheden af Süntel, to Hulbøge, der deler sig 
henholdsvis 3 og 5 m fra Jorden, men højere oppe atter 
vokser sammen, hvorefter den ene bevarer en glat udelt 
Stamme, medens den anden deler sig paany; lignende Former 
nævnes S. 63, 67, 104, 104. Særlig interessant er den saakaldte 
Harpebøg (S. 79*) ved Hildesheim: tre Træer, der staar nær 
ved hverandre, er i 80 cm Højde fuldstændig sammenvoksede 
og danner derefter en vandret Stamme; Billedet minder en 
Del om den vrange Bøg Fig. 85, men har ikke som denne een 
udpræget Hovedstamme1). Bredkronede, purrede og krøllede 
Former beskrives fra flere Steder, naar de udmærker sig ved 
særlig Størrelse eller paa anden Maade; om den store TILLY-

Bøg ved Uslar (S. 113) hedder det, at den har hængende 
Grene og en halvkugleformet Krone. Endelig nævnes en Bøg 
med dybtbugtet-tandede, egeagtige Blade S. 27. 

Saavel ved Lauenau (S. 15) som ved Süntel (S. 34) beskrives 
et betydeligt Antal abnorme Bøge, og en stor Del af de oven
nævnte findes i tilgrænsende Egne. S. 43 omtales udførligt »Sün-
telbuche, Fagus silvatica suntalensis, auch Schlangenbuche, Fagus 
silvatica var. tortuosa, vom Volke Krüppelbuche genannt«, der 
angives at vokse paa Nordvestsiden af Süntel, og tillige afbildes 
det største Eksemplar, som findes i Niendorfer Holz, paa 
Baron MÜNCHHAUSENS Ejendom, »offenbar der Stammbaum des 
früheren groszen Bestandes.« Til Slutning nævnes kort, at der 
er gjort Forsøg med Olden af Suntelbøge. 

Ogsaa anden Steds i Litteraturen beskrives lignende Bøge 
fra disse Egne. Saaledes omtales og afbildes to store »Paraply
bøge« fra Salzkotten ved Minden2), der ganske ligner vore og 
Süntels Hængebøge, og BEISSNER omtaler i sine forannævnte 
Reiseerinnerungen »Die krause Buche« paa Wittekindsberg i 

*) I August 1908 har Hr. HOLTEN fundet og fotograferet lignende mærke
lige Former i den lille under Grevskabet Brahesminde hørende Skov Bomme-
lunden ved Butbjærg vest for Arreskov Sø paa Fyn. 

2) Österreichische Forstzeitung 1896, S. 188, 235 (Fig. 198, 235). 
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Wesergebirge som noget tilsvarende, idet han tilføjer, at Træet 
er afbildet i Gartenlaube 1897 Nr. 39, S. 660. Øst for Byen 
Hannover, i B r u n s v i g paa Huckethalskopf, saa GRUNERT i 
1863 en almindelig kendt 20 Föd .høj Hængebøg; som man 
havde formeret ad vegetativ Vej1). 

Fra Hannover begiver vi os til H e s s e n - N a s s a u . Man 
har her bl. a. sat sig som Maal at finde Aarsagerne til, at den 
naturlige Skovbevoksning er forsvunden, og Forfatteren frem
hæver, at mange Sammenvoksninger ikke er fremkomne na
turligt, men er »Kunstprodukter«. »Hyrder har i tidligere 
Tider meget ofte været Ophavsmænd til saadanne »Sammen
voksninger«« (S. X—XI). Bogen er i mange Henseender in
teressant og vidner om Forfatterens store Kærlighed til Emnet, 
men abnorme Træer, særlig vrange Former, nævnes kun for
holdsvis sjældent. 

En ejendommelig Sammenvoksning, hvis ene Del efter at 
have mistet Rodenden lever paa den andens Bekostning, omtales 
S. 32. Ved Wiesbaden (S. 38) nævner Forfatteren kort »Eine 
Buche mit hängenden Zweigen, sog. »Trauerbuche««, hvilket 
formodentlig er det Træ, der omtales af BEISSNER, som bemær
ker, at det har mindre hængende Grene end den bekendte 
Hængebøg fra Badestedet Nenndorf (vest for Hannover, nord 
for Lauenau), af hvis Kviste mange Tusinde Hængebøge er 
frembragte2). S. 55 nævnes en meget bredkronet »Krause 
Buche«, der formodentlig er en Hængeform. En Bøg, der kal
des Heksetræet, omtales S. 69 som en Pryd for Landskabet; 
maaske er det et Hængetræ? og paa et Nabodistrikt »en ejen
dommelig formet Bøg kaldet »das »Krause Bäumchen««. S. 77, 
79 og 203 nævnes flerstammede Bøge, hvis nedadtil sammen
voksede Stammer opfattes som Stubbeskud (Ausschläge) ud-
gaaende fra en og samme Rod, uagtet det Træ, der nævnes 
S. 203, har opnaaet et Omfang af 7.90 Meter, hvilket unægtelig 
viser en stærk Tro paa Bøgens Reproduktionsevne. Nogle 
Bøge med takkede og dybtbugtede Blade (S. 79) forklares som 

J) Forstliche Blätter H. 7, S. 244, Anm. til SPRENGELS ovenfor (S. 72) 
nævnte Afhandling. GHUNERTS Rejse gik til Frankrig, Holland og Belgien; 
af Forstliche Blätter H. 8, S. 1 ser man, at Tidspunktet var September-
Oktober 1863. 

2) L. BEISSKER: Die Hänge- oder Trauerbäume (Die Gartenwelt, Bd. 2, 
1897-98, Nr. 2, 10. Okt. 1897). 

14* 
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»et interessant Eksempel paa Mutation«; S. 162 omtales en 
lignende Form. En meget smuk Hængebøg beskrives S. 101*. 
Om en mærkelig Sammenvoksning af to Bøge, som forbindes 
ved en vandret Gren, hedder det S. 137*, at »Det kan ikke 
være tvivlsomt, at der her foreligger et Kunstprodukt«. Et 
mægtigt Træ, »Schäferbuche«, 7.10 m i Omfang, Kubikind
hold 50 m3 foruden Kviste, (S. 139) synes at være en ud
præget Kandelaberform, der minder om Fig. 92, 100 o. fl.; 
S. 146 omtales en anselig Hængebøg og S. 200 en Bøg med et 
hulformet Øje. 

Medens tobenede og flerstammede Bøge synes at fore
komme hyppigt i Egne mellem Elben og Kongeaaen, tyder de 
ovenstaaende Oplysninger paa, at Hessen-Nassau ligesom Han
nover er særlig rigt paa Hængebøge. Formodentlig har SALISCH 

Ret i, at disse Træer overhovedet er mindre sjældne, end man 
almindeligt antager, og at Forestillingerne om deres Sjælden
hed stammer fra, at man ikke har søgt tilstrækkeligt efter 
dem. Paa Rejser i Mellemeuropa har jeg i de senere Aar søgt 
at faa Oplysning om Findesteder for Hængebøge, men gen-
nemgaaende har selv meget kyndige Forstmænd og Botani
kere været ude af Stand til at sige mig, hvor jeg skulde søge 
denne Form. 

I B a d e n ,er det vistnok andre abnorme Former, der op
træder hyppigst. For dette Land foreligger der et højst interes
sant og rigt illustreret Værk af LUDWIG KLEIN 1 ) , som er gaaet 
langt ud over Grænserne for en »Merkbuch«. Dette gælder 
ikke blot om Illustrationerne — over 200 gennemgaaende over
ordentlig smukke Helsidesbilleder, hvoraf Bøgen lægger Beslag 
paa 41 — men ogsaa om Teksten, der ikke indskrænker sig 
til tørre Beskrivelser og Stedsangivelser, tilvejebragte efter 
»Fragebogen«Systemet, men giver en videnskabelig, paa Fri-
luftsstudier bygget Fremstilling af de mærkelige Træer i hans 
skønne Fædreland, som den udmærkede Forstbotaniker har 
gennemsøgt i 12 Aar. 

Ved at færdes i Schwarzwald har KLEIN særlig fæstet Op-

?) LUDVIG KLEIN: Bemerkenswerte Bäume im Groszherzogtum Baden 
(Forstbotanisches Merkbuch), 1908. I Værkets Indledning nævnes flere andre 
forstbotaniske Skrifter af samme Forfatter. Her holder vi os udelukkende til 
hans nyeste Arbejde. 
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mærksomheden paa tre Forhold, der utvivlsomt alle har stor 
Betydning for Bøgeskovens Udvikling: Kreaturgræsningen, Vin
den og Snetrykket. I et særligt Afsnit med Overskriften 
»Weidbuchen und Kuhbüsche« beskriver han en Række For
mer, der minder ganske om, hvad vi kender fra Dyrehaver og 
Overdrev1); man ser, hvorledes den forbidte Bøgepurre om
sider sender et eller flere Topskud til Vejrs, og der opstaar da 
enten et enstammet bredkronet Træ eller en Gruppe af Stam
mer, som kan forme sig forskelligt: Skuddene, der alle skyldes 
samme Individ, kan med Aarene vokse sammen til een Stamme, 
som dog ofte forraader sin Oprindelse ved at være hul og ved 
at have Kamme paa Ydersiden; men det er ogsaa muligt, at 
de vedblivende holder sig adskilte, og der opstaar da en mange-
stammet Bøg. Hvis disse Bøge nu Aar efter Aar rammes af 
Snetryk, vil de blive bukkede ud til Siderne, og der kan opstaa 
en Ring af indtil 30—40 Stammer, som oprindelig kryber hen 
ad Jorden, men senere bøjer opad. Her er Krumningerne alt-
saa ordnede koncentrisk, medens Forfatteren fra et andet Sted 
viser, hvorledes Snetrykket giver alle Ungskovens Træer en 
Bøjning i samme Retning. I mange Tilfælde vil Vinden med 
større eller mindre Kraft »klippe« Skuddene paa den frit-
staaende bredkronede Bøg, og KLEIN mener endog, at Træerne 
kan bruges som en Slags selvregistrerende Anemometer, idet 
deres Udseende er præget af Vindstyrken paa det enkelte Sted. 

Foruden disse Former beskrives en Række andre »Stand-
ortsmodifikationen«, der for en stor Del svarer til, hvad vi 
har truffet anden Steds. »Styltebøgens« Fremkomst forklares ved, 
at der danner sig Adventivrødder, naar Træet vokser op paa 
en henraadnende Stub, medens »Harpebøgen« ligeledes tænkes 
opstaaet af eet Individ, der er trykket ned, rimeligvis ved 
Sneens Vægt, har skudt Adventivrødder nedad og Sidegrene 
opad, hvorimod den oprindelige Top er gaaet tabt. En »Polyp
bøg« tænkes frembragt ved at sovende Øjne har sendt en Kres af 
Topskud i Vejret efter at den oprindelige Top var brækket af, 
rimeligvis ved Snetryk. Tvillinger, Trillinger og flerdelte 

J) CHR. VAUPELL: De danske Skove, 1863, Fig. 1. A. OPPERMANN: Vore 
Skove i Fortid og Nutid, Fig. 6 (Frem: Danmarks Natur). Sidstnævnte Bil
lede er ikke komponeret, men under min Opsigt tegnet efter Naturen paa et 
Sted i Fortunens Indelukke, hvor man samtidig ser Vildtbiddets Virkning 
paa Eg, Bøg og Rødgran; kun Vildtet er sat til som Staffage. 
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Træer der er enstammede indtil en vis Højde (»Garbenbäume«) 
betragtes som opstaaede ved Sammenvoksning af unge hinan
den nærstaaende Træer; modsat det flerstammede Træ, der op-
staar af en »Kuhbusch«, er der her altsaa Tale om to eller 
flere Træindivider. Med Rette afviser KLEIN for et af disse 
Træers Vedkommende den Forklaring, at det skulde være op-
staaet »durch Zusammendrehen verschiedener Buchenlohden«. 
S. 343 beskrives et Par smukke Grenebroer, der svarer til den 
ovenfor omtalte »Turnreckbuche«, og der gives en Forklaring 
paa de ejendommelige Ændringer i Træernes Tykkelsevækst, 
som Sammenvoksningen fremkalder. Tobenede Bøge, af hvilke 
KLEIN kender 7 i Baden, menes at opstaa ved Snetryk, som 
bøjer Stammerne mod hinanden; undertiden kan vel Menne
sker medvirke her, idet de større Træer rettes op og bindes 
fast til de tyndere, som man senere ønsker at hugge bort; det 
kan da hænde, at en Stiver bliver glemt og vokser sammen 
med det Træ, der skulde bevares1). Endelig omtales Sammen
voksning af Grene og to Tilfælde af naturlig Kopulering (Ablak
tation), hvor det ene Træ ernærer sig af det andet. 

Der er næppe Tvivl om, at de Forhold, KLEIN fremdrager, 
har bidraget til Dannelsen af abnorme Træformer. Men det 
synes højst mærkværdigt, at en saa kyndig Forfatter ikke om
taler den Mulighed, at indre, individuelle eller arvelige Anlæg 
kan have Betydning for Fremkomsten af vrange Bøge, medens 
han (S. 218—232) klart og grundigt beskriver de afvigende 
Former (Spielarten, lusus) af Rødgran og Ædelgran, idet han 
henviser til Mutation og Knopvariation som Aarsagerne til 
deres Fremkomst. Særlig interessante synes mig hans træf
fende Bemærkninger om, at disse Former næppe er saa sjældne 
som almindelig antaget, om Aarsagerne til deres Ubemærket
hed og om Forekomsten af Overgangs- og Mellemformer. 

Vi overskrider nu Rhinen og finder i L o t h r i n g e n ved 
Metz en Bøg, som efter et Referat at dømme2) synes ganske 
svarende til vore Hængeformer, og som af Bønderne kaldes 
»Die tolle Buche«. Træet angives at være afbildet og beskrevet 
i Gartenlaube 1899, S. 648. 

*) Efter Benenes Stilling taler Forf. om Xbenede, O benede og andre 
(almindelige) tobenede Træer. 

*) Jahresbericht über Veröffentlichungen im Gebiete des Forstwesens 
for 1899, S. 85 (A. FISCHER: Die tolle Buche bei Remilly). 
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Allerede 1863 saa GRUNERT paa sin ovenomtalte Rejse i 
N a n c y en Hængebøg (hétre tortillard), som Direktøren, PA
RADE, havde flyttet ind fra Skoven og som nu havde staaet 
flere Aar i god Jord uden at ændre sin Form; Kronen, der 
»auf dem Boden fest auflag«, var halvkugleformet, 5 Fod høj 
og 12 Fod i Diameter. GRUNERT fremhæver Ligheden med 
Hængebøgene ved Jægerspris og Forskellen fra Havernes 
pendula-Form. Dette Træ var hentet fra Verzy, men senere 
hedder det om hétre tortillard, at den forekommer hist og her 
i Lothringen i Omegnen af Nancy1). 

Desuden nævnes Findestedet foret de V e r z y ved Reims 
og af denne mærkelige Bevoksning haves fra 1864 en særlig 
Beskrivelse, som skyldes en fransk Forstmand A. FAGGIANELLI, 
hvis livlige Fremstilling2) vi her følger. Træerne findes paa et 
Areal af 8 Kvadratkilometer ved Landsbyen Verzy, nær ved 
Reims3). »Man forestille sig en Mængde Slanger indelukkede 
i en uhyre opblæst Ballon, paa hvilken man slog med en Stok. 
Disse Kryb vilde sno sig i det uendelige, saaledes at alle For
merne forsvandt i Billedet af en afskyelig, højst fantastisk ud
seende Klump. Saadan omtrent er den almindelige Form, som 
de monstrøse Bøge i Verzy-Skoven fremviser paa det Sted, 
hvor Grenene udspringer. . . . Denne monstrøse Karakter ...; . 
udstrækker sig til Rødderne, som i Stedet for at sænke sig 
dybt i Jorden forlænger sig vandret omtrent paa Jordens 
Overflade, i den Grad at meget gamle Træers Rødder endog 
gaar uden for Jorden, paa hvis Overflade de vrider sig i alle 
Retninger, indviklende sig i hverandre, og danner en Slags 

*) A. MATHIEU: Flore forestiére. 4. éd. par P. FLICHE, 1897, S. 314 — 315, 

jfr. 2. éd., 1860, S. 217. En Afhandling i Mém. de l'académie de Stanislas 
1869 har jeg ikke haft Adgang til. 

2) Des hétres monstrueux de la foret de Verzy (Annales forestiéres et 
metallurgiques, Bd. 23, 1864, S. 204—209). Professor, Dr. phil. O. G. PETER
SEN har velvilligst vist mig, hvor jeg skulde søge denne Afhandling, hvis 
Eksistens jeg vel formodede, men som ikke nævnes i Tidsskriftets Register 
for 1862—1886, hverken under hétre, Verzy eller FAGGIANELLI. I 2den Udg., 
1881, af V.-A. MALTE-BRDN: La France illustrée, (II, Marne S. 23) omtales 
Bøgene ved Verzy som en stor Mærkværdighed. Desværre har jeg ikke haft 
Adgang til 1. Udg., 1855. Træerne kaldes »des fous« eller »Faux de Saint Basle«; 
fau, fou, foyard er Folkenavne for Bøgen, fagus, men der ligger dog vist ogsaa 
et Ordspil i Navnene. Et lille Træ er ført til Boulogneskoven fra Verzy. 

3) Verzy (Viridiacum), et Hjemsted for Sillery-Champagnen, ligger 15 km 
sydøst for Reims, paa den nordøstlige Kant af et lille Bjærg der hæver sig 
280 m over Havet, omslynget af Kanalen mellem Aisne og Marne. 
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uopløseligt netformet Væv, dækket af mere eller mindre op
højede Knuder; disse Knuder faar, idet de gaar ud i et med 
Stammens Grund, undertiden Udseendet af en monstrøs Sokkel, 
paa hvilken man havde sat et andet mægtigt Uhyre, der var 
frygtelig besat med Haar. Disse Træers Monstrøsitet tiltager 
med Alderen.« 

Bladformen er normal, Højden overstiger ikke 6—8 m. 
Træernes Antal er anseligt, men af de store er der næppe 

over 25, og de største og ældste udgør kun en halv Snes 
Stykker. Nogle af disse deler sig næsten lige ved Jorden i 
flere Stammer, andre har kun een Stamme. To af disse deler 
sig en Meter over Jorden i to Grene, som her skilles, men 
atter forenes højere oppe og forbinder sig fuldstændigt med 
hinanden, saaledes at de kun danner een Stamme, og der op-
staar et omtrent cirkelformet Hul, gennem hvilket et Menneske 
kunde passere. 

Træerne bærer rigelig Olden; den er af sædvanligt Ud
seende og spirer godt; »nogle Individer gengiver den monstrøse 
Karakter, medens de andre afgjort vender tilbage til den op
rindelige Type.« 

Væksten er yderst langsom. Oldinge forsikrer, naar man 
spørger om Alderen paa de middelstore Træer, at de altid hal
set ud som nu. Det synes, som om de ældste stammer fra 
det 6te Aarhundrede efter Kristi Fødsel, hvis de ikke er ældre. 

Jordbunden er leret-sandet, rig paa Sten og saa jærnholdig, 
at den undertiden er ganske rød; den bærer en Mængde Vac-
cinium myrtillus og Pinguicula vulgaris. 

I Flore forestiére hedder det, at Olden, der er samlet i 
Verzy, men udsaaet ved Nancy har givet omtrent tre Femtedele 
hétre tortillard, medens de øvrige to Femtedele var Bøge af 
normal Form eller Mellemformer. 

Efter disse Oplysninger at dømme kan Verzy som Vokse
sted for vrange Bøge maale sig med Süntel og Jægerspris. 

Fra foret de B r o t o n n e (Seine-Inférieure) beskrives en 
Bøgeform med stærkt hængende Grene; et Billede viser, at 
Stammen er grenet og knudet, men tillige at den er rank og 
fortsætter sig op til Toppen af Træerne. De ældste Eksempla
rer af hétre pleureur, der forekommer i Skoven, er 120—125 
Aar gamle, 1—l1^ m i Omfang og 12—14 m høje, men i en 
tilgrænsende Park findes et Træ paa 200 Aar, 20 m højt og 
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3^2 m i Omkreds. Ved at saa Frø har man kun faaet almin
delige Bøge1). 

Med GRUNERT vil vi vende hjem over B e l g i e n , hvor han 
i den botaniske Have i Malines (Mecheln) saa et yngre dyrket 
Eksemplar, af ganske samme Form som de andre han be
skriver. 

Fra L u x e m b u r g omtaler E. FARER Apostelbøgen, en tolv-
stammet Bøg mellem Mamer og Kopstal, der efter Billedet at 
dømme synes at være overordentlig smuk2) . 

I W e s t f a l e n finder vi mange flerstammede Bøge, der 
jævnlig angives at være Stubbeskud (»Stockausschlag«), sam
tidig med at det hedder om Bøgen, at »paa Grund af dens 
ringe Evne til at skyde fra Roden (Ausschlagsfähigkeit) passer 
den mindre godt til Lavskov«3); i alt nævnes mindst 4 saa-
danne Bøge (I, 2, 11 ; 11,8,23). Undertiden forekommer Kan
delaberformer (II, 24, 29, 37); bredkronede og hængende For
mer optræder ligeledes (I, 8; II, 32; III, 2). Billedet af Nr. 
II, 9 minder paafaldende om vor Fig. 67; i en Park ved Stein-
furt findes (III, 18) en stor trestammet Bøg, hvis Grene »under 
Trykket af en stor Eg« har bøjet sig ned til Jorden, hvor de 
har slaaet Rod og har skudt nye Stammer i Vejret. Mærke
ligst er dog maaske 4 Bøge i Nærheden af Salzkotten (jfr. 
ovenfor S. 210), der kaldes Paraply- eller Hængebøge og alle
rede i det 16de Aarhundrede var bekendte som gamle Træer 
(II, 5). Tæt ved findes i Brenken Kommune en gammel Græs
ningsskov med c. 100 store, meget lavkronede Bøge. Her saa-
vel som andre Steder er Bogens Beskrivelser meget kortfattede 
— Forfatteren er Oberforstmeister —, og jeg formoder, at en 
Undersøgelse af Skovene i det østlige Westfalen vilde give et 
rigere Udbytte, end man efter Bogen, der i øvrigt er smukt 
illustreret, skulde antage. 

*) L. D. WIGNIER: Varieté du hétre commun. Hétre pleureur (Annales 
forestiéres Bd. 5, 1846, S. 133 — 135). Ogsaa denne Afbandling har Professor 
Dr. O. G. PETERSEN nævnt for mig. Jfr. Flore forestiére anf. St. 

2) Forstlich-Naturwissenschaftliche Zeitschrift 1895, S. 459. Paa lignende 
Maade har man i Hessen-Nassau en Apostellind og en Eg der hedder De 
tolv Apostle. Hvor 7 Bøgestammer staar sammen, faar de atter og atter 
Navnet Siebenbrüderbuche. 

3) E. SCHLIECKMANN : Westfalens bemerkenswerte Bäume, 1904, S. 3. 
Inden for hver af de t re Dele I. Arnsberg, II. Minden og III. Münster er 
Bøgene nummererede fortløbende. 
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Saaledes kunde vi rimeligvis blive ved at finde vrange 
Bøge rundt om i Europa. Hvad vi har set, berettiger os til 
med SALISCH og KLEIN at antage, at disse Former ikke er saa 
sjældne, som man efter Enkeltbeskrivelser at dømme skulde 
antage; men paa den anden Side faar man ogsaa det Indtryk, 
at Nordøstsjælland, vort Udgangspunkt, er særlig rigt paa 
vrange Bøge. KLEIN 1 ) søger Grunden til, at de er saa lidet 
omtalte, dels i at Mutationer kun lever forholdsvis kört, dels i 
»vore Forstembedsmænds berettigede Ulyst til at skrive noget, 
der ikke vedrører tjenstlig Korrespondance, hvormed i øvrigt 
ikke skal være sagt, at de mange tjenstlige Skriverier overalt 
bliver udførte med særlig Lyst,«. Jeg tror dog, at de praktiske 
Forstmænd her ikke er ene om Ansvaret, men det er ganske 
vist forbavsende, saa lidet man indtil nyeste Tid har studeret 
de afvigende Former i Bøgeskoven2); andre Spørgsmaal har 
taget Tiden og Interessen. 

Det ligger nær at spørge, om der ikke findes tilsvarende 
abnorme Former hos andre danske Løvtræer3). Af disse vil vi 
straks udelukke Birken, da det er tilstrækkelig bekendt, at 
dens Grene, naar Træet staar frit, meget ofte antager Hænge
formen. At gennemgaa Litteraturen og Skoven m. H. t. abnorme 
Ege, Avnbøge osv. vilde føre for vidt; her skal kun omtales 
nogle Tilfælde fra Egne, hvor vi har fundet vrange Bøge. 

' ) Anf. St. S. 219. Talen er her om Naaletræer. 
2) Et Eksempel frembyder Blodbøgen, om hvilken det endnu ofte hed

der, at den udelukkende stammer fra et Træ i Hainleiteskoven ved Sonders
hausen (se f. Eks. SALISCH anf. St. S. 80, hvor Træet beskrives). Men allerede 
VAUPELL omtaler (Tidsskr. f. pop. Fremstill. af Naturvidensk. R. 2, Bd. 1, 
1859, S. 405), at man senere har fundet andre naturlige Blodbøge ved Rhi
nen; A. S. ØRSTED tilføjer (Frilands-Trævæksten i Danmark H. 2,1867, S. 174) 
Findestedet Irchel i Zurich, Bückenau (i Hannover?) og Rhöngebirge, medens 
MATHIEU (anf. St. S. 315) nævner foret de Darney i Vogeserne, og SCHILLER-
TIETZ meddeler (Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1905, S. 340), at 
Blodbøgen fra gammel Tid er almindeligt vildtvoksende ved Roveredo i Tyrol, 
og at den allerede 1680 beskrives fra Landsbyen Buch i Zürich. Fra æld
gammel Tid fører Buch et rødt Bøgetræ i sit Vaabenskjold, og Sagnet for
tæller, at her opvoksede 5 Blodbøge paa et Sted, hvor 5 Brødre havde myr
det sig. Hertil kommer nu Findestedet Lindholmen (OLOF CHRISTOFFERSSON) 
og maaske Jægerspris (SPQNNECK). — En kri t isk Sammenstilling af Findesteder 
for vildtvoksende Blodbøge vilde have en ikke ringe biologisk Interesse. 

3) Da det er Regelen, at vi ikke ved, hvorfra vore Naaleskove stammer, 
er Naaletræerne forbigaaede her, hvilket ikke betyder, at der ganske mangler 
Iagttagelser over abnorme Former af denne Plantegruppe. 
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Da jeg i 1906 besøgte Süntel, fortalte Forstmeister SCHULZE 

mig, at han havde fundet slangeformede eller h æ n g e n d e 
F o r m e r af A v n b ø g og H v i d t j ø r n i Bevoksningen ved 
Hülsede. Selv fandt jeg inde i Tykningen to slangeformede 
E g e og nede i Stenbruddet vrange Former saavel af Avnbøg 
som af Hvidtjørn*). De nye Iagttagelser bekræfter, som man 
ser, hvad TILEMANN har meddelt. 

Siden har jeg i 1907 og 1908 søgt og spurgt efter abnorme 
Træer af forskellige Arter herhjemme. Det er mig fortalt, at 
der tidligere har staaet en meget smuk L i n d med rank 
Stamme og hængende Grene i Lystrup Hegn Afd. 1, nord for 
den Bøg der er afbildet paa Fig. 41, men at Træet blev knust 
af en Gran, der blæste om. 

Rundt om paa Sjælland findes der en Mængde v r a n g e 
E g e , af hvilke et lille Udvalg skal omtales og afbildes her; 
maaske kan der en Gang i Fremtiden blive Lejlighed til at be
handle Egens Former, de normale saavel som de abnorme, 
mere indgaaende; her skal foreløbig kun fremhæves, at vort 
Land synes at være overordentlig rigt paa Former af denne 
Art2). 

I den nordvestlige Side af Lyngby Skov ved Frederiksværk 
er Egen ligesom Bøgen meget krøllet, uden at dette synes at 
kunne forklares tilstrækkeligt ved Voksestedet. I Auderød 
Skov er der mange abnorme Ege; et stort Træ luder, ganske 
vist fra Vinden, ud over Indkørselen til Skoven, som er 
meget malerisk; ude i Engen paa Arrenæs Næb staar der flere 
Ege, hvis nedre Grene strækker sig vandret ud i meget betyde
lig Længde, og tæt ved staar en ung Eg, der bugter sig slange-
formet op mellem Nabotræerne. I Østsiden af Brødemose 
Skov staar en smuk, ensidigt udviklet Hængeeg, og i Ullerup 
Skov, om hvilken HELMS siger3), at »en stor Del af Arealet 
henlaa endnu i 1870 som en Urskov med spredte, gamle og 
sletformede Ege«, findes der saavel øst for Skovløberhuset som 
syd for dette (Afd. 67 og 65) og i Afd. 64 en Del Egetræer 
med lave, vidt udspærrede Kroner, som synes at være Rester 

*) Et Studium af Hvidtjørnene paa Eremitagesletten i Jægersborg Dyre
have viser store Forskelligheder i Grenebygning og Kroneform. 

2) Alle de nedenfor beskrevne Ege er Quercus pedunculata. 
3) JOH. HELMS: Birken paa Tisvilde-Frederiksværk Distrikt (Tidsskrift 

for Skovvæsen 1897 B, Side 195). 
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af en abnorm Bevoksning; Zigzagformer og krybende Grene 
vokser undertiden lige ud mod Vinden. Ogsaa i Grønnæsse 
Skov, i Afd. 69, og i Egelundskrattet syd for Jægerspris Færge
lund findes mærkelige Former af samme Træart. Fig. 116 
viser en Eg, der minder om Træerne fra Arrenæs, men har 
naaet en højere Alder; Billedet er taget i Fuirendal Skov ved 
Holsteinborg inden for Skovens Nordside. Træet har vist op
rindelig staaet frit paa en Eng, men da Aaen var reguleret, er 

Fig. 116. Bredkronet Eg med vandrette Grene. Fuirendal Skov. 
Set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

der anlagt en Egebesaaning (Afd. II, 11), som nu omgiver det 
og hemmer Udviklingen. 

Paa Birkebakken syd for Frederiksværk, mellem Arresø 
og Roskildefjord, hvor jeg i 1895 efter Anvisning af JOH. HELMS 

har købt en lille Parcel og tilkultiveret den med forskellige 
Træarter, er der god Lejlighed til at studere flere af de For
hold, som kan paavirke Træformen, thi Terrain og Jordbund 
skifter fra Plet til Plet, og Vindens Virkning er ofte meget 
stærk. Paa den vestlige Hælde blev i Foraaret 1896 c. 0.4 ha, 
der bar Rug, tilsaaet med Agern, i alt 100 kg som blev stukne 
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ned, omtrent 3 og 3 sammen; disse Agern var komne fra 
Holland, men det er vel muligt, at de stammer fra et sydligere 
Voksested; i hvert Fald har mange Ege her, hvor Nordvest
vinden virker med stor Voldsomhed, Aar efter Aar faaet Top
skuddet ødelagt af Myxosporium lanceola. I de yderste Rækker 
bliver Egene purrede, og deres nederste Grene kryber hen ad 
Jorden, bort fra Vinden; men uagtet Svampen har angrebet 
den hele Bevoksning, saa at Udseendet i Juni Maaned flere 

Fig. 117. Krybende Eg paa Birkebakken i Lille Kregome 
Frederiksværk. Set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

Aar var meget daarligt, selv om man stod ved Læsiden, saa 
viser de fleste Træer dog en forbavsende Evne til at vokse 
rankt opad; mod Sydøst, hvor Oprensningen nu efter 13 Som
res Vækst er i fuld Gang og Jorden kun dækket af Løv, har 
Kulturen et meget tilfredsstillende Udseende. 

Øst for Bakken, der hæver sig c. 35 m op fra Havet, er der 
langt bedre Læforhold. Her var Græsmark i 1895 og blev 
plantet forskellige Løvtræer. Mellem disse var ogsaa nogle 
ompriklede Egeplanter, som blev leverede fra Frederiksborg 
Amts Plantningsselskab og efter Meddelelse fra Skovrider 
HELMS maa antages at stamme fra Skovene ved Frederiksværk. 
Disse Planter blev gennemgaaende toptørre, vistnok ogsaa an-
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grebne af Myxosporium lanceola, og det saa de første Aar ud 
til, at de skulde sygne fuldstændig hen; det samme gjaldt for 
ø-vrigt om Hassel, Avnbøg, Ask og Ahorn. Efterhaanden er de 
forskellige Arter dog komne i Vækst og staar nu gennem-
gaaende godt; mange af Egene har en rank Stamme og anse-

Fig. 118. Vrang Eg ved Havelse, set fra Nord. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

lige Aarsskud, men undertiden ganske vist tillige lange vand
rette Grene, der paafaldende minder om Træerne paa Arrenæs 
Næb. I Østsiden af Plantningen staar Avnbøgen, der er an
vendt til Lysthus, aldeles rank; Hasselkrat med Overstandere 
af Birk, Graapoppel og Pil giver Læ fra Nord, Nordvest og 
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Vest, medens en Hvidgranhæk danner Skel mod Syd og Øst; 
mod dette sidste Verdenshjørne findes, hinsides en Markvej, en 
Plantning af Naaletræ. Læforholdene er saaledes særdeles 
gode og Jordbunden vistnok en let sandmuldet Agerjord. 

Paa dette Sted (23 a) finder 
vi en Eg, Fig. 117, af følgende 
Udseende i Eftersommeren 1907: 
Stammen er 15 cm høj, 23 cm i 
Omkreds og noget skæv; den deler 
sig, maaske efter at Planten har 
været toptør, 15 cm over Jorden 
og udsender to Hovedakser, af 
hvilke den længste gaar 2.8 m 
vandret ud mod Øst, medens de 
højeste Skud naar til 65 cm fra 
Jorden. Den anden Gren gaar 2.1 
m ud mod Nord, opstigende og 
stærkt forgrenet i alle Retninger, 
med største Højde 1.5 m ; en Gren 
bøjer mod Vest, hvor en Pil hem-
mer Træets Vækst, og dernæst 
mod Syd. I Nærheden findes et 
Par andre skæve Ege, dog ikke saa 
udprægede som den her beskrevne, 
der desværre snart mangler Plads 
til at brede sig yderligere. 

Efter alt, hvad jeg har kunnet 
faa oplyst, stammer Planterne ikke 
fra noget paafaldende abnormt Mo
dertræ. Kreaturbid eller anden lig
nende Mishandling har næppe spil
let nogen Rolle; Raadyr forekom
mer kun som Strejfvildt. Der er 
hengaaet flere Aar, inden Egens 
krybende Form er blevet saa frem
trædende, at den har tiltrukket sig min Opmærksomhed. 

Fra Birkebakken lægger vi Vejen mod Syd til Havelse 
Mølle, hvor der findes mange mærkelige Egeformer; ofte er 
Kronen ikke blot skæv, hvilket vel kunde skyldes Vinden, 
men ogsaa overordentlig flad, med langt udløbende Grene; 

Fig. 119. Eg med Øjedannelse 
ved Havelse Mølle, set fra Øst. 

A. HOLTEN fot. 1908. 
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Stammerne er ofte stærkt zigzagformede og vokser undertiden 
skævt ud mod Vinden. Fig. 118 viser en saadan ung Eg, der 
staar nord for Aaen under taalelig gode Læforhold; desværre 
har det ikke været muligt at fotografere hele Toppen, der 
bøjer mod Vest ligesom en Del af Sidegrenene. I Nærheden 
findes større Ege, hvis Kroner vokser stærkt ud mod Vesten
vinden. Øjeformede Sammenvoksninger forekommer mindst 
een Gang i PEDER LARSENS Skov og to Gange i Møllegaardens 

Fig. 120. Hængeeg i Ganløse Orne, set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 

Skov syd for Aaen; Fig. 119 viser en af disse mærkelige Dan
nelser. 

I Ganløse Orne, Afd. 65, viser Skovrider HANSEN og Skov
foged PETERSEN OS en meget udpræget lille Hængeeg (Fig. 120), 
som blev funden for c. 10 Aar siden i et hensygnende Ællekrat 
paa moseagtig Bund, hvor der nu er plantet Rødgran. Der er 
intet Spor af, at Træet har lidt Overlast, og Lysforholdene har 
været gode, ligesom der er ypperligt Læ paa Stedet. En lig
nende, men noget mere højstammet Form har jeg i September 
1907 truffet ved Pavillonen i Hjørring Lystanlæg, og if. Med
delelse fra Konsul J. H. NIELSEN er Planten sammen med mange 
andre leveret fra Gartner BROSTRÖM i Viborg. Det laa nær at 
antage, at man har tilsigtet Levering af en Hængeeg, saa 
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meget mere som Hængeformer af forskellige Træarter frem
bringes i Planteskolen1), men dette er ifølge velvillig mundtlig 
Meddelelse fra Hr. BROSTRÖM ikke Tilfældet. Den ranke c. 
2 m høje Stamme tyder i øvrigt paa, at Træet først i en ældre 
Alder har lagt sine abnorme Tilbøjeligheder for Dagen. 

Den mærkeligste Eg paa Sjælland er dog maaske et Træ, 
som staar i Gamle Grønholt Vang sydvest for Fredensborg (99), 
og som er afbildet paa Fig. 121. Man ser, at det er en 

Fig. 121. Hængeeg i Gamle Grønholt Vang, set fra Nord. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

ualmindelig smuk Hængeform, der minder ganske om Bøgene 
paa Jægerspris; den Gren, der gaar ud til højre, naar med 
sine Kviste Jorden, medens Toppen i Baggrunden hæver sig 
over den øvrige Krone og danner en særlig, mindre Hvælving 
oven for den store. Træet staar i Randen af en Lavning, et 
Stykke syd for Banelinien omtrent 120 m vest for det Skov
løberhus, der ligger inde i Skoven, ved Sydsiden af en Vej 
som fører forbi Huset til Asminderød. Denne Eg har været 
kendt i mange Aar, og fra gammel Tid har her været en 

l) Beretning om Landbohøjskolens Skovbrugsekskursion til Jylland Sep
tember 1905, S. 54. 

Del forstlige Forsøgsvæsen II. 9. Novbr. 1908 1 J 
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Paradeplads, paa hvilken det nedlagte Vildt blev samlet ved 
Jagtens Slutning; man finder endnu i Vejkanten udfor Egen 
en Brolægning, som betegner det Sted, hvor man lagde Vildtet, 
og nord for Træet, hinsides Vejen, har der været en aaben 
Plads, paa hvilken Jagtselskabet og Klapperne kunde samles, 
men nu er denne Plads plantet til med Gran. Tidspunktet for 
Anlægget er mig ikke bekendt, men jeg formoder, at Pladsen 
er indrettet af Frederik VII, der her i Nærheden 1851 udgra
vede et gammelt Voldsted1), og i hvis Regeringstid Træet maa 
have naaet en saadan Størrelse, at det har tildraget sig Op
mærksomheden. Formodentlig er det vokset op i Randen af 
den tilstødende store Egebevoksning, hvis Alder vel er c. 80 Aar, 
paa Grænsen mellem Haardbund og Mose, hvor det har kun
net hævde sin Plads over for Naboerne; det er trykket af Rød
graner og Bøge, som omgiver det paa tre Sider, og som nu til 
Dels bliver huggede bort. 

At denne Eg skulde være plantet som Ornamenttræ her 
midt ude i en stor Skov, kan jeg ikke antage; hvis man havde 
kendt dets Natur, da det var ungt, havde man snarere sat en 
saadan Naturmærkværdighed ind i Haven ved et af de nær
liggende kongelige Slotte; og hvis man havde plantet det ud i 
Skoven, vilde man vel for 40 Aar siden have værnet det mod 
at blive trykket af Nabotræer i Stedet for at omgive det med 
en tæt Plantning. 

Billedet viser denne Hængeeg, der paa Egnen kaldes »Den 
krøllede Eg«, i Vinterdragt. Man ser, at mange Skud er 
lange og slapt nedhængende, men der findes ogsaa Grene, som 
vokser bagvendt ind i og op i Kronen, svarende til hvad vi 
kender fra Bøg. Bladene er noget smallere og mindre ind-
skaarne end almindeligt hos Egen; Træet bærer ikke Frugt i 
1908, hvor der findes en Del Agern paa nærstaaende Ege; men 
under dets Krone staar nogle unge Planter, hvis fremtidige 
Udvikling det vil være interessant at følge. 

Disse Eksempler maa være tilstrækkelige til at vise, at 
flere andre Løvtræer ligesom Bøgen undertiden danner vrange 
Former. Iagttagelserne fra Frederiksværkegnen og fra Süntel 

») Jfr. TRAP: Danmark, 3die Udg., II, S. 67. Paa dette Voldsted, der er 
tilplantet med Ædelgran, som nu skjuler Terrainets Form, staar et Par store 
bredkronede Bøge, hvis Bygning næppe er ganske normal. 
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kan tyde paa, at et eller andet Forhold ved Voksestedet frem
mer Dannelsen af slige Abnormiteter (jfr. S. 142), men noget 
bestemt Holdepunkt har man dog ikke, og det gælder for Eg 
og Avnbøg som for Bøg, at vrange Træer forekommer under 
højst forskellige Forhold. 

Vi har i det foregaaende jævnlig beskæftiget os med Spørgs-
maalet om den Indflydelse, Mishandling kan øve paa Træets 
Form. Som sidste Led i vor Kontrol vil vi nu gennemgaa 
lidt Mishandlings-Litteratur. I 1891 offentliggjorde to øster-
rigske Naturforskere, KRASAN og ETTINGHAUSEN, en mærkelig 
Afhandling om Misdannelser i Planteriget, til Dels bygget paa 
et tidligere Arbejde af KRASAN1), og da de her fremsatte An
skuelser, der først i 1908 er blevne mig bekendte, gaar i 
samme Retning som min ovenfor anførte Dagbogsoptegnelse 
fra August 1907 (S. 45), skal Hovedpunkterne refereres her. 

De fleste af vore indenlandske Træarter og Buske — siger 
de to Forfattere — taaler Mishandling og Beskadigelse, uden 
at Blade, Blomster eller Frugter omformes. Det modsatte er 
Tilfældet med Eg, Bøg og Kastanie, og naar vi hos disse Træ
arter ser de normale Formelementer blive fortrængte af andre, 
da er Beskadigelsen eller Mishandlingen kun ydre eller ud
løsende Aarsager, Tilskyndelser der bringer en allerede i Or
ganismen boende Disposition til at give sig synligt til Kende. 
At Strukturelementerne former sig paa en bestemt Maade til 
sammensatte Organer, skyldes en »Formtrieb«, der staar over 
dem og virker paa særlig Maade hos hver Art. Hos Pil er 
den sikker og faststaaende, hos Egen og Bøgen derimod vak
lende, thi hos disse Arter er blot en ringe Anledning tilstrække
lig til at fortrænge de nedarvede normale Formelementer, i 
hvis Sted der viser sig en ny Dannelse. En saadan Formtil
stand kalder vi labil. Den viser sig først og fremmest deri, at 
forskellige Dele af Planten paavirkes uhyre let af Nattefrost, 
Beskadigelser, stærk Belysning, Berøring med fremmede Lege
mer, Angreb af Insekter. Mest modtagelige for Paavirkning er 
Planterne i Løvspringstiden, Stubbeskud paavirkes i Almindelig-

*) G. v. ETTINGHAUSEN og F. KRASAN : Untersuchungen über Deformationen 
im Pflanzenreiche (Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissen
schaften, math.-naturw. Classe Bd. 58, Wien 1891, S. 611). F. KRASAN: Über 
continuirliche und sprungweise Variation (ENGLERS Botanische Jahrbücher 
für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie. Bd. 9,1888, S. 380). 

15* 
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hed stærkere end de øvre Grene, Topskud stærkere end Sideskud, 
unge Planter stærkere end gamle, Skud der er udsat for Lyset 
stærkere end dem der er beskyggede, men ogsaa individuelle 
Ejendommeligheder gør sig her gældende. 

Naar Nattefrost eller langvarige Insektangreb har ført til 
Omdannelse af Egens Bladform, saa viser denne Abnormitet 
sig, om end i ringere Grad, ogsaa i det følgende Aarsskud ') og 
kan endog gennem Frøet gaa over paa Træets Afkom. Naar 
Planten beskadiges, griber den tilbage til Urtypen; de døde 
kommer ikke igen, men det gamle kombineres med det nye. 
Det samme gælder om Bøg og Kastanie; dog er Omdannelsen 
langt sjældnere hos Bøgen end hos de to andre Arter og viser 
sig hyppigst i Bladformen, der, ligesom det var Tilfældet hos 
Egen, nærmer sig til, hvad vi kender fra de Arter som levede 
i tidligere Jordperioder. 

Den nye Form fremkommer ved en Rystelse, saa at sige 
under Fødselsveer. Nydannelsen stiger op af et Kaos, der 
undertiden viser sig som Ophævelse af Symmetrien og som 
Huller i Bladet. Det synes, som om der foregaar en ny Stili
sering af det hele Trælegeme. Det pludselige Brud med Kon
tinuiteten, der fører til Nydannelse, minder om, hvad vi ser i 
et Hulspejl, naar Genstanden nærmer sig til Brændpunktet og 
gaar igennem dette: det gamle Billede forsvinder, opløser sig 
i et Kaos af hvilket fremgaar et nyt, omvendt Billede. 

Lignende Forhold er iagttagne hos Hassel, der er udsat 
for Insektangreb; men det synes, som om ogsaa Gødning og 
Vejstøv kan virke inficerende, saaledes at Bladene skifter Form 
og samtidig bliver mere tiltalende for visse Insekter. Ogsaa 
hos Egen træffes en saadan Kombination; hvor Træet i umin
delige Tider har vokset under normale Forhold, fører en Be
skadigelse kun til kaotiske Dannelser; men Insektangreb paa 
Knopperne af et Træ, som i flere Aar har været beskadiget, 
f. Eks. af Nattefrost, fører til en ny Bladform, der optræder 
selv hos Blade fra ubeskadigede Knopper. Ogsaa Jordbundens 
Klima synes her at kunne faa Betydning; paa en meget tør og 
varm sydøstlig Hælde ødelægges den nedarvede Form af Natte
frosten, og et nyt Skud af sydlandsk Udseende opstaar under 

') Jfr. L. A. HAUCH: Om Nattefrostens Virkning i ung Bøgeskov (Det 
forstlige Forsøgsvæsen Bd. II, S. 1). 
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Paavirkning af Voksestedet, naar Insektangrebet træder ud
løsende til. 

En Sammenligning mellem Vaarskud og Sommerskud hos 
Bøgen fører KRASAN til den Antagelse, at Arten Fagus silvatica 
rummer forskellige Formelementer, af hvilke det ene eller det 
andet kan komme for Dagen, naar der findes en udløsende 
Faktor. Maaske er Arten en Hybridform, der har kunnet sejre 
i Kampen for Tilværelsen, idet den har optaget visse Egen
skaber fra hver af de tre tænkte Former, af hvilke den ene 
tilhørte det raa Bjærgklima, den anden Lavlandet, den tredje 
Kystegnene. En saadan blandet Oprindelse vilde stemme 
godt med Træartens store Tilpasningsevne, dens »proteusagtige 
Væsen«. 

Medens Egeslægten efter KRASANS Anskuelse, i hvert Fald 
for nogle Afdelingers Vedkommende, endnu befinder sig i en 
uafbrudt Arts- og Formdannelse, mener han, at Slægterne Bøg 
og Kastanie er ældre og nu kun har en ringe Evne til at 
danne nye Arter, Varieteter eller Racer; de forskellige Form
elementer, der optræder paa samme Individ, forsvinder atter 
sporløst. 

Hvad vi har fundet af vrange Bøge, synes mig ikke at 
stemme ganske med denne sidste Sætning. 

At Mishandling kan føre til en fuldstændig Omdannelse af 
de Skud, der udvikles, naar Planten atter lades i Ro, har man 
paavist ved et interessant lille Forsøg af Gartenbaudirektør 
GOESCHKE-PROSKAU, der fjernede alle Sideknopper paa en ung 
Østerrigsk Fyr ; Følgen var, at Træet i de to næste Aar dan
nede Skud med 3 Naale i hvert Bundt, men derefter atter blev 
2naalet1). 

I nyeste Tid har EMEIS offentliggjort en Række Iagttagelser 
over Vindens Indflydelse paa Træformen, særlig i Hertugdøm
merne2), hvis Skovnatur den udmærkede, her i Landet alt for 
lidet læste, Forfatter kender gennem mangeaarig selvstændig 
Iagttagelse saavel som gennem Slægtstraditioner, der vistnok 

') GOESCHKE-PROSKAU : Meine Erfahrungen über das Verhalten auslän
discher Gehölze im rauhen oberschlesischen Klima (Mitteilungen der deut
schen dendrologischen Gesellschaft 1903, S. 78). 

2) Ungünstige Einflüsse von Wind und Freilage auf die Bodenkultur; 4, 
die Einwirkung auf den Pflanzenkörper (Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 
1907, S. 1). 
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gaar langt over et Aarhundrede tilbage1). Hans Forsøg om
fatter vel kun Eg, men han siger udtrykkelig, at Vind og fri 
Stilling har en lignende Virkning paa Bøgen. En Egepurre, 
der blev skaaret af helt ned til Roden og dernæst indfredet, 
voksede atter op til en forkrøblet Busk. Heraf udleder EMEIS 
med Rette, at Vildtets og Kreaturernes Bid lige saa lidt som 
Mishandling ved Menneskehaand er den vigtigste Aarsag til 
Kratdannelsen; men dernæst drager han den Slutning, at Aar-
sagen i det store og hele er af klimatisk Natur. 

Det forekommer mig sandsynligt, at ogsaa arvelige Egen
skaber her kan gøre sig gældende, og at vi ad denne Vej kan 
forklare os de store Forskelligheder, der fremkommer, naar 
Hedekrattet faar Læ og Fred. Nogle Steder faar vi forholdsvis 
god Egeskov; i andre Tilfælde bliver Krattet ved at være Krat; 
det kommer for en stor Del an paa, hvorledes de paagældende 
Eges oprindelige Natur har været. Hvis denne Opfattelse er 
rigtig, kan den føre til en Udsoning mellem de modstridende 
Anskuelser om Egekrattenes tidligere Udseende, hvor ESTRUP 

har gjort gældende, at Hedernes Egekrat aldrig »har været 
Skov, som er værd at tale om«, medens JAGD og senere 
DALGAS hævder, at Vestjylland har baaret virkelig Storskov 
af Eg2). 

Tilbageblik paa Kontrolresultaterne. Ad mange Veje har 
vi søgt at prøve de Slutninger, som vi har draget af vore Iagt
tagelser fra det nordøstlige Sjælland, og Kontrol-Arbejdet har 
ikke været forgæves. Vi har genfundet de samme vrange 
Bøgeformer i andre Egne af Danmark saavel som i Udlandet; 
vi har set, at de har været opfattede af den Befolkning, der 
daglig havde dem for Øje, og at denne Opfattelse gaar langt 
tilbage i Tiden, ligesom den nu møder os hos Kunstnere der 
ser selvstændigt paa Skovnaturen. Vor Antagelse, at de vrange 
Former var arvelige, er blevet bekræftet, og der er fremkom
met flere Oplysninger, som støtter vor Formodning om, at 

') »Schon 50 Jahre verkehre ich im Walde, und die forstlichen Dienst
zeiten meines Vaters und des Groszvaters waren nicht kürzer. Was Men
schen an den aus der Vorzeit überbrachten Waldbeständen bessern oder ver
derben können, ist in unserer Familie genugsam beobachtet und von Vater 
auf Sohn weiter gelehrt worden.« (Mundener forsti. Hefte, H. 3, 1893 S. 30—31). 

2) Beretning om den 9 de danske Landmandsforsamling 1863, S. 356 —358. 
Hedeselskabets Tidsskrift 1884, S. 63. 
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Voksestedet saavel som Klima og Skovbehandling kan bidrage 
til de abnorme Formers Fremtræden, samtidig med at vi ved
blivende maa opfatte den egentlige Aarsag som noget dybere 
liggende, noget der findes i selve Bøgens Natur, maaske fra 
fjerne forhistoriske Tider. 

Om vi herefter skal opfatte vore vrange Bøge som en kli
matisk Varietet i CIESLARS Betydning- af dette Udtryk, synes 
mig dog tvivlsomt, hvis man herved forstaar en Form, der er 
opstaaet særlig under Indvirkning af vort blæsende Klima. 
Sandsynligvis er de vrange Bøges hyppige Forekomst en Følge 
af mangfoldige samvirkende Aarsager, der tilsammen har støt
tet de bredkronede, lavstammede, stærkt forgrenede Former i 
Kampen mod de teknisk værdifulde slanke Former med svag 
Forgrening og udpræget Hovedakse. ØRSTED og WILLKOMM 

har hver til sin Side staaet med en alt for massiv Opfattelse 
af Kystlandenes Bøg, men gennemsnitlig afviger denne fra Ind-
landsbøgen, og det er maaske intet Tilfælde, at vort Folk 
blandt mange Fædrelandssange har kaaret sig til Nationalsang 
den, som skildrer et Land der staar med brede Bøge. 

Anvendelse. 

Studiet af de vrange Bøge har givet os Indblik i en vigtig 
Side af Skovnaturen. Vi vil nu til Slutning betragte forskellige 
Sider af Skovbruget, idet vi kombinerer Elementerne til en 
Række kalejdoskopisk skiftende Billeder uden indbyrdes Sam
menhæng, men af fælles Oprindelse og med fælles Synspunkt. 

Valg af Træart. Ved Bedømmelsen af Voksestedet tager 
de praktiske Skovbrugere med Rette meget Hensyn til Udseen
det af den gamle Skov, der skal forynges. Hvor Jorden ikke 
er saa ødelagt, at vi af denne Grund maa skifte Træart, der 
tager vi den gode Bøgebevoksning som Tegn paa, at her atter 
kan gro god ung Bøgeskov. Ofte har man imidlertid ogsaa 
draget den Slutning, at hvor dpn gamle Bøgebevoksning er 
sletformet, og hvor dette ikke er en Følge af Mishandlinger, 
der vil det være urigtigt at dyrke Bøg igen. Denne sidste 
Slutning er forhastet: det er muligt, at den slette Form skyldes 
indre Anlæg hos Træerne, og at vi kan opnaa et godt Resultat 
ved at hente Bøgeolden eller Bøgeplanter fra et andet Sted, jfr. 
Fig. 25 i Brødemose Skov. 
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Den daarlige Bevoksning er intet Bevis imod, at Vokse
stedet kan bære god Skov af samme Træart. Men lige saa 
lidt beviser dens Tilstedeværelse, at den passer bedre end 
andre Arter til Stedet. I Kampen mellem Eg og Bøg er de 
vrange Bøge vistnok ofte Forposterne; de kan brede sig under 
Egene og, naar Lejlighed gives, vokse skævt op mod en Lys
ning, medens den normalt byggede Bøg langt mere er henvist 
til at vokse lige op mellem Egens Grene. Paa lignende Maade 
gaar det, hvor Skoven bestaar af andre Lystræer. Vi har set 
vrange Bøge brede sig under Ask (Fig. 2), Lærk (Fig. 13), 
Birk (Fig. 22), forskellige Lystræer (Fig. 23—24), Eg (Fig. 39 
og 65), Fyr (Fig. 44), Æl (Fig. 79). 

»Vorwuchs«, hvorved vi forstaar den tilfældigt forekom
mende selvsaaede Opvækst, der findes i sluttet gammel Bøgeskov, 
anses i Almindelighed for et Onde, som det gælder om at ud
rydde ved Foryngelsen. Dette begrundes ofte ved, at en saadan 
Opvækst har staaet saa længe under de gamle Træers Skygge, 
at den har mistet Evnen til at vokse; men samtidig frygter 
man for, at denne Opvækst skal brede sig og tage Magten fra 
de unge Planter, der fremkommer i dens Nærhed, naar Skoven 
forynges. Disse to Synspunkter lader sig ikke godt forene, og 
det forekommer mig, at man har Grund til at opfatte »Vor
wuchs« som en Samling af vrange Planter, der af Naturen har 
Anlæg for at vokse skærmformet ud i Stedet for at gro rankt 
i Vejret; denne Egenskab har sat dem i Stand til at kunne 
udnytte det sparsomme Lys, der trænger ned gennem Stor
skovens tætte Løvtag, og naar de nu bringes under gunstigere 
Lysforhold, vil de udvikle sig til brede, vrange Bøge med 
kraftig Udvikling af Sideakserne, der da vil overskygge den 
yngre velformede Opvækst. Kun paa de allerbedste Vokse
steder her i Landet vil de ranke velformede Planter kunne 
taale lang Tids Skygge af den gamle sluttede Bøgeskov, og de 
vil da naar der lysnes for dem kunne give smuk Ungskov. 
Dette stemmer vistnok med praktisk Erfaring. 

Hvor Selvsaaning kan anvendes i vore Bøgeskove, vil Be
voksningen sædvanlig indeholde saa mange velformede Moder
træer, at deres Afkom kan faa Herredømmet. Undertiden 
er dog den gamle Skov saa rig paa vrange Bøge, at man maa 
tilføre Frø anden Steds fra, i hvert Fald som Tilsætning, hvis 
man ikke foretrækker at gaa over til kunstig Kultur. En Del 
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kan man maaske opnaa ved at borthugge de mest sletformede 
Bøge inden Foryngelsen. Det vilde f. Eks. være urigtigt uden 
særlige Forsigtighedsregler at anvende Selvsaaning i den gamle 
Skov, som er afbildet paa Figurerne 14, 16, 21, 49, 58, 91 og 
105; det samme gælder om Kratbjærg i Ravnsholte Skov, og 
formodentlig om 
den Bøgebevoks
ning fra Ganne-
skov ved Karise, 
som er afbildet i 
L. A. HAUCHS Af

handling om Ud
hugning i un
ge Egebevoksnin-
ger *). Endnu i 
Driftsplanen af 
1881 for 2 det Fre
deriksborg Distrikt 
hedder det, at »Bø
geforyngelsen over
alt antages at finde 
Sted ved Selvbe-
saaning«. Ofte vil 
Udseendet af Op
vækst, der er frem
kommen under no
genlunde gunstige 
Lysforhold, kunne 
fortælle om Moder
træernes Egenska
ber, medens det er 
muligt, at de ranke 

Træer i en gammel Bevoksning, som indeholder mange vrange 
Bøge, rummer skjulte Anlæg til abnorm Vækst og altsaa bør 
udelukkes fra at formere sig. 

Fig. 122 viser en Bøg i Mølleskov, nord for Ringsted, 
hvor der for øvrigt vokser meget smuk Bøgeskov; Træet er 

Fig. 122. Stærkt forgrenet Bøg i Mølleskov Skov ved 
Ringsted, set fra Vest. A. HOLTEN fot. 1908. 

') Det forstlige Forsøgsvæsen Bd. I, S. 358. Som bekendt forynges Bøgen 
overhovedet ikke ved Selvsaaning paa Bregentved. 
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rankt, men saa stærkt forgrenet, at man sikkert bør fjerne det 
før Oldenfald. Det samme gælder — bortset fra Lystskovs-
hensyn — om den kolossale Atterupbøg paa Skjoldnæsholm 

Fig. 123. Atterupbøgen ved Skjoldnæsholm, set fra Sydøst. 
A. HOLTEN fot. 1908. 

Distrikt (Fig. 123), et prægtigt mangedelt Ornamenttræ, hvis 
Omfang 1.3 m over Jorden er 491 Centimeter. Lignende Eks
empler kan findes i mange Skove. 
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Ved kunstig Saaning i Skoven maa vi kunne gaa til Ude
lukkelse af de mest sletformede Træer og Bevoksninger, saa-
ledes at vi f. Eks. ved Forbuds-Plakater i Skoven gør Samlerne 
opmærksomme paa, at her maa de ikke komme. Nu om Stun
der samles uden Tvivl en anselig Mængde af den Bøge
olden, der bruges, under bredkronede, sletformede Ornament
træer og i gamle Lystskovsbevoksninger, som dels bærer rige
ligt, dels dækker over 
Spadserestier, Veje og 
Festpladser, hvis faste 
Jordbund letter Op
samlingen eller Sam
menfejningen af den 
nedfaldne Olden. I 
de Bevoksninger, der 
er nævnt foran un
der Selvsaaning, bør 
man ikke samle, og 
lige saa lidt under 
Træer som Fig. 11, 12, 
26, 28, 36, 40, 50, 55, 
56, 59, 63, 66, 69, 71, 
72, 74, 77, 78, 79, 81, 
83, 84, 85, 87, 88, 90, 
92, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 104, 105, 
for ikke at tale om 
de egentlige udpræ
gede Hængebøge; For
søg maa vise, om der 
er væsentlig Fare ved 
at tage Frø fra Træer 
som Fig. 17 og 75. 

Maaske vil Indsamlingen fordyres noget ved, at den under
kastes Kontrol; men mange Steder har man jo dog store 
Strækninger af velformet ældre Bøgeskov, i hvilken der kan 
samles uden Indskrænkning, og der var intet til Hinder for, at 
enkelte Distrikter med større Iver end hidtil kastede sig over 
denne Gren af Frøvindingen, saaledes at de satte Arbejdet i 
System, indrettede Lagerrum og forsynede andre Skovdistrikter 

Fig. 124. Kandelaberformet Bøg i Valbygaard 
Skov, set fra Syd. A. HOLTEN fot. 1908. 
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med Olden1), for hvis Afstamning man garanterede. Naar saa 
at sige alle Skovens Bøgebevoksninger er velformede, kan 
Krydsbestøvning næppe medføre stor Fare. Selvfølgelig maa 
Saaningen af. mange Grunde have en vis Tæthed, men man 

maa sikkert hel
lere saa 5 hl pr. 
ha af Olden med 
overvejende gode 
arvelige Egenska
ber end den dob
belte Mængde, naar 
denne bestaar f. 
Eks. af 4 hl god 
Olden og 6 hl fra 
vrange Bøge. 

Hvor man vil 
drive Indsamlin
gen i det store, 
bør man vistnok 
forsøge at fremme 
Frøsætningen ved 
at gøde de paagæl
dende Træer og 
Bevoksninger. 

Som tidligere 
omtalt har jegfaaet 
Lejlighed til at se 
vrange Bøge i Val-
bygaard Skov øst 
for Slagelse. Un
der sit Ophold i 

Skoven har Forstassistent HOLTEN undersøgt Forholdet nær
mere og har fundet en Række Former, der afviger stærkt fra 
det normale. Fig. 124 viser et saadant gammelt Træ i Afd. I, 5, 
og paa Fig. 125 ser man Ungskov, der er dets Afkom; Lig
heden mellem Modertræet og den lille c. 3 m høje Bøg i For
grunden er umiskendelig. Man bør sikkert ikke samle Olden 
fra saadanne Træer. 

«Sit1 
*?!* «* '.i-Tji»TfljWj«. -.•asm. .• - .-=.. a . TV., - j - . 

•r<&: 

Fig. 125. Sletformet Ungskov, set fra Vest, af 
Olden fra den paa Fig. 124 afbildede Bøg. 

A. HOLTEN fot. 1908. 

x) Jfr. Haandbog i Skovbrug S. 178. 
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Saaning i Planteskolen lægger kun Beslag paa saa smaa 
Frømængder, at man her maa kunne overkomme at opsøge 
udmærkede Træer og Bevoksninger, under hvilke Indsamlingen 
da finder Sted; hvor man i stor Udstrækning samler fra en 
enkelt god Bevoksning eller enkelte Træer, bør man systematisk 
undersøge Afkommet. Selv om Prisen for en hl Olden derved 
skulde blive fordoblet, hvilket man dog næppe tør antage, saa 
vil det kun fordyre Planterne c. 25 pCt., og denne Udgift vil 
paa flere Maader medføre anselige Fordele. Hos os kan selv 
temmelig tynde Sortimenter af Bøg anvendes som Gavntræ, 
naar de blot bestaar af »rent Træ og ret Træ«, og det er da 
af særlig Vigtighed at frembringe ranke Stammer med saa faa 
og smaa Knaster som muligt1). Fremdeles kan vi spare en 
Del paa Plantetallet i vore Kulturer, naar de Planter, vi sætter, 
næsten alle er »af god Familie«. Og endelig vil Udhugningen 
i Fremtiden lettes ved at Bevoksningen overvejende bestaar af 
velformede Træer. 

Hermed føres vi til Spørgsmaalet om Planteafstand, et 
Omraade paa hvilket Anskuelserne i Løbet af det 19 de Aar-
hundrede har skiftet stærkt. Det gælder her som ved Saaning, 
at vi maa have en vis Overflod af Planter, for at Jorden hur
tigt kan blive dækket; Kulturen maa kunne bære uforudsete 
Tab, f. Eks. ved Musebid, uden at blive alt for aaben, og 
Planterne maa staa saa tæt, at Oprensningen foregaar tilstræk
kelig hurtigt, samtidig med at Antallet maa være saa stort, at 
der kan blive tilstrækkelig mange velformede og hurtigt 
voksende unge Træer, som, fordelte nogenlunde jævnt over 
Arealet, kan danne en god Bevoksning. 

Det turde dog være, at Plantetætheden her har mindre 
Betydning end Frøets Oprindelse. Vi maa spørge: Hvorledes 
har Plantningsteknikken udviklet sig i Løbet af det 19 de Aar-
hundrede, og hvilke Resultater har Udviklingen bragt? 

I Aarhundredets første Halvdel anvendte man sædvanlig 
Planter optagne med Klump i Bøgebesaaningerne, men noget 
efter Midten af Aarhundredet gik man ofte over til at bruge 
omprikléde 4 Aars Planter, hvilket vistnok blev anset for et 
stort Fremskridt, især fordi Roden fik en bedre Behandling nu 
& 

') Jfr. A. OPPERMANN : Undersøgelser over Tilvirkning af Trævarer (Det 
forstlige Forsøgsvæsen Bd. I, særlig S. 175 -180). 
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end forhen, da de fine Sugei'ødder gik tabt, naar man gravede 
Planter op i Besaaningerne. Hertil kom, at dette sidste Ar
bejde efterhaanden blev for dyrt. — Naar vi nu betragter de 
midaldrende Bevoksninger, der er fremgaaede af Plantning, da 
er det vistnok svært at sige, hvad der har givet de bedste Re
sultater : skolede Planter eller Skovplanter. Disse sidste havde 
vel mange uheldige Sider, men de var gennemgaaende fra Na
turens Haand ranke og velskabte, undertiden 2—3 Meter høje, 
thi man tog dem i de bedste Besaaninger, man forbigik de 
sletformede Planter, og da Plantealderen var høj, havde den 
enkelte Plante faaet Tid til at lægge sin sande Natur for 
Dagen. 

Den smukke Stangskov, der danner Baggrunden paa Fig. 
99, er frembragt ved meget vid Plantning, vist paa c. 4 X 6 
Fod (c. 1.3 X 2 m) eller endnu større Afstand, og dog var 
Formen allerede for henved 25 Aar siden nogenlunde tilfreds
stillende. Ved at gaa længere tilbage i Tiden kan man imid
lertid finde Beviser for, at selv en langt videre Plantning paa 
gode Vokesteder kan give taalelige Træformer. 

I Esrom Lund, vest for Byen, staar endnu Rester af en 
Bøgebevoksning, der kaldes ROSTGAARDS Plantage; man kan til 
Dels finde Planterækkerne, og det synes, som den oprindelige 
Afstand har været 8 X 8 Alen (c. 5 X 5 ni); Aldeien har jeg 
ikke haft Lejlighed til at bestemme, men den er formodentlig 
omtrent 250 Aar. Dette vilde passe godt saavel med de af 
REVENTLOW anførte Aldersbestemmelser1) som med Overførster 
F. N. W. v. PAULSENS Udtalelse 1847, at »vi har paa Sjælland 
200aarige Bøgebevoksninger, som er fremgaaende af en forbav
sende vid Plantning, men aldrig er blevne udhuggede og des
uagtet maa kaldes smukke«2). Her findes vel mange tvegede 
og knudrede Træer, men ogsaa enkelte med rank og udelt 
Stamme; af de fire Træer, som REVENTLOW har ladet fælde, 
har to efter at være kappede »dannet sig en forlænget Stamme«, 
et var undertrykt og om et hedder det, at »det straks nedenfor 
Bullen har udgrenet sig«. 

J) C. D. F. REVENTLOW: Forslag til en forbedret Skovdrift, 1879, S. 168# 

—170 og Tavle 19—20. Undersøgelserne stammer vistnok fra Tiden omkring 
Aar 1800. 

-) Se den S. 71 Anm. 2 nævnte Beretning om Mødet i Kiel, S. 395. 
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Voksestedet er imidlertid langt bedre end almindeligt i 
Nordsjælland; Jorden passer vistnok godt for Bøgen, Terrainet 
hælder mod Syd og Øst, og naar man en Foraarsdag gaar fra 
Maarum over Haregabsbakkerne til Esrom, vil man se en 
forbavsende Forskel i Floraens Udvikling; undervejs har vi 
Udsigt mod Nord til Kullen, men Esrom ligger lunt bag Bak
kerne, skærmet mod kolde Nordenvinde, aabent mod Syd for 
Sol og Varme fra Æse Sø; Ærkebiskop ESKILD har haft en god 
Smag og vel tillige en klar Forstaaelse af det lokale Klima, 
da han valgte Pladsen til sit Kloster, og her har de franske 
Munke kunnet føle sig flyttede et lille Stykke mod Syd1). 

Naar vi selv i Virkelighedens Verden gaar en Breddegrad 
i sydlig Retning fra Esrom og omtrent lige saa langt mod Vest, 
kommer vi til Nørreskoven paa Als. Øens Bøgeskove har fra 
gammel Tid Ry for ypperlig Vækst. C. V. OPPERMANN

 2) antager, 
at deres normale Udbytte forholder sig til Udbyttet af Brahe
trolleborg Bøgeskove som 9 til 7, og NIEMANN3) regner Nørre
skoven for en af de bedste i Hertugdømmerne. Her findes endnu 
øst for Byen Nørborg (Nordborg), i Afdelingerne 61, 64 og 65, 
anselige Rester af de gamle Brudgomskobler, der er frembragte 
ved Plantning paa meget store Afstande. Arbejdet blev udført 
af Egnens unge Mænd, som skulde plante et vist Antal unge 
Ege eller Bøge, før de kunde blive viede4). 

*) En Modsætning til Esroms lokale Klima træffer vi ved Søens sydlige 
Ende, hvor Nordenvinden har fri Adgang. I Haven ved den nu nedlagte 
Skovridergaard Porthus havde man Valget imellem at bevare Udsigten til 
Kullen, men give Afkald paa Træfrugt, og at høste Frugt men lukke Udsig
ten. Man foretrak det første Alternativ, »thi Æbler kan man købe, men 
man kan ikke købe Udsigten«. 

2) Om Egekulturens Fordeelagtighed (Tidsskrift for Landoeconomi 
I860, S. 190). 

3) Vaterländische Waldberichte I, 1820, S. 518, jfr. S. 31. 
4) Nørborg kom allerede før 1671 under Kronen (A. D. JØRGENSEN 

Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie, 2 det Oplag, 1886, S. 268, 
jfr. Danmarks Riges Historie Bd. IV, S. 518, 547) og Hertugdømmernes Holz-
ordnung'er af 1. Sept. 1671 og 1. Sept. 1680 maa altsaa gælde her. De inde
holder dog ikke Bestemmelser om Brudgomskobler, medens det i den føl
gende Holzverordnung, af 24. April 1737, § 13, hedder, at «in den Holzdör
fern jede Mannsperson, so sich zu verheirathen gedenkt, schuldig und ver
pflichtet sein soll, vor anzutretender Ehe 10 junge Eichen oder nach Be
schaffenheit des Orts 15 junge Buchen zu pflanzen und solche Hesters 3 
Jahre lang nach der Anpflanzung im Wachs thum zu erhalten oder ins 
3te Blatt zu bringen« (jfr. NIEMANN: Forststatistik der dänischen Sta-
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Disse Plantninger har vakt en betydelig Opmærksomhed og 
omtales jævnlig i Litteraturen, f. Eks. hos H E E R I N G 1 ) ; vi vil her 

fremdrage et Par ældre danske Beskrivelser, der synes mig at frem
byde nogen Interesse. 

Den første skyldes ERIK NISSEN VIBORG, der er mest bekendt 

som en udmærket Veterinær, men ogsaa ha r megen Fortjeneste af 
Skovbruget og af Sandflugtsdæmpningen. Han beskriver 1799 2) Brud-
gomskoblerne paa følgende Maade: 

»Af de ældste Skovanlæg, som Dannemark har at fremvise, 
blive de plantede Ege- og Bøgeskove paa Alsen nogle af de mærk
værdigste. Da Jagt og Fællesskab forhindrede al Fredning i Sko
vene, blev der ej andet tilovers for Forstmanden end at lade ud
plante afkappede unge Bøger og Eeger af den Førhed og Størrelse, 
at de til Dels kunne udstaa, til Dels ogsaa undgaa den Vold, som 
tamme og vilde Dyr maatte tilføje dem. Omkostningerne af Plant
ningen og Efterplantningen bleve let bestridte, thi den Tids Tænke-
maade tillod Befalingen, at ingen Bondekarl maatte holde Bryllup, 
førend han havde plantet et vist Antal af Træer, hvorom han kunde 
bringe Bevis, at de voksede. Den Forstkyndige træder med Beun
dring ind i disse, om jeg saa tør kalde dem, Ægteskabsskove. Han 
finder sig stedse i Alleer, og øjner alle Vegne Konst og Tvang, hvis 
Virkning den frie Natur stræber at udslette. Han ser her 80 til 

ten, 1809, S. 263, 448; Vaterländische Waldberichte Bd. I, S. 517, 548). Med 
Rette gør HEERING opmærksom paa, at de ældste Plantninger kan skyldes en 
tidligere (lokal?) Holzordnung. — I Forordningen af 21. Januar 1710, der gæl
der for Kongeriget, hedder det (§ 2): »Dersom og en eller anden af det unge 
Mandskab udi Skovegnen beflitter sig paa, aarlig at plante og sætte unge 
Eger, fra deres 15 Aars Alder og saa fremdeles, og samme saaledes med Tjør
ner eller andet forseer, at de ikke kommer til Skade, den samme naar han 
begiver sig Ægteskab, skal for hvert Træ, som han med Oberforstens og 
Skovriderens Attest beviser at have sat og til god Vækst frembragt, til en 
Medgift betales 8 Skilling Danske,« hvilke Penge lignes paa Herredet. Jfr. 
Fdgn. 20. Okt. 1670 § 38 og Holzordnung 1671 § 4. 

') W. HEERING: Bäume und Wälder Schleswig-Holsteins, 1906, S. 29, 
135, 180; Forstbotanisches Merkbuch IV, S. 22. I det førstnævnte Værk 
S. 19 omtales de Dobbeltege, man har plantet til Minde om 1848—50, ofte 
med en vedføjet Indskrift »Up ewig ungedeelt«. Jfr. O. G. PETERSEN; Forst
botaniske Undersøgelser, 1906, S. 74 Anm. 2. 

2) REVENTLOW omtaler (anf. St. S. 167) »De plantede Skovstrækninger 
ved Østerholm paa Als« (mellem Fynshav og Nygaard), hvor VIBORG og W I I N -
HOLT har takseret en Tønde Land i den ældste Plantage. Her havde Træerne 
fra Begyndelsen en Plads af 54 • Alen, saaledes at der stod 256 paa 1 Tønde 
Land; Alderen angives til 120 Aar. Hvis denne Undersøgelse er foretaget 
inden V. skrev sin Fortale, skal Træerne altsaa stamme fra Tiden før 1679. 
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100 Aars gamle Bøgetræer, som ere snorlige og i frodig Vækst, 
uagtet at de ere plantede, staa vidt fra hinanden og have været 
kappede; han finder paa nogle af dem ikke mindste Knude af 
Kapningen, og Veddet ikke alene sejt men ogsaa haardere paa det 
kappede end paa noget andet Sted af Bullen. Denne gaar som 
oftest todelt eller tveget, sjældnere tredelt ud fra Kapningsstedet, 
men ikke sjælden findes den aldeles udelt indtil Toppen af Træet. 
Saa lidet den tænkende Forstmand finder her nogen følgeværdig 
Plan, saa kan han som Gransker ikke forlade disse ved moralsk og 
fysisk Tvang frembragte Skove uden at have forøget sine Kund
skaber.« *) 

Den anden Beskrivelse stammer fra Skovrider GEORG FREDERIK 
SIGISMUND ULRICH, som 1849—1874 bestyrede de alsiske Statsskove, 
og som gav en stor Mængde værdifulde Meddelelser om dem ved 
Landmandsforsamling en i Odense 1863. Blandt andet findes her 
følgende (for Tallenes Vedkommende noget afkortede) Oplysninger 
om en Prøveflade i gammel plantet Bøgeskov (Nørreskov IV, 32), 
sandsynligvis den samme som VIBORG har beskrevet. 

»165aarig Bøge-Plantning. Plantet Aar 1698 i 1 4 ^ Fods Af
stand med 15aarige Planter, saa at Træerne altsaa nu i alt ere 
180 Aar gamle. Jordbunden sandblandet og kalkholdigt Ler med 
et godt Muldlag paa c. 1.5 Fod, som Agerjord til Takst c. 16. Be
voksningen temmelig højtliggende, omgiven af yngre Bevoksninger, 
hvilket Forhold dog har været omvendt i dens Ungdom, da den har 
været omgiven af gammel Skov. Ved tidligere Gennemhugninger i 
alt borttaget og udgaaet 141 Stammer pr. Td. Land, hvis Masse 
ikke kan opgives.« — Ved Udmaalingen i August 1862 forefandtes 
pr. Td. Land å 14 000 danske Kvadratalen 121 Stammer, som inde
holdt i alt 21205 Kubikfod, nemlig:2) 

Gavntræ og kløvet Brænde, over 6 Decimaltommer Tværmaal, 
18 075 Kubikfod eller c. 323 Favne å 56 Kbf. 

. Fagotbrænde, 3—6 Decimaltommer Tværmaal, 1669 Kubikfod 
eller c. 37 Favne å 45 Kbf. 

Kvas under 3 Decimaltommer Tværmaal, 1461 Kubikfod eller 
c. 73 Bunker å 20 Kbf. 

') Fortale af ERIK VIBORG, 1799, til M. G. SCHÆFFERS Oversættelse af 
BURGSDORFS Anviisning til at opelske indenlandske og udenlandske Træearter 
i det Frie, I, 1799, S. VIII. 

2) Beretning om den 9 de danske Landmandsforsamling i Odense 1863 
S. CCXX. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, II. I I . Novbr. 1908. 1 ° 
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Man se r , a t h e r i 180 Aars A l d e r 1 ) findes c. 1200 m 3 p r . h a . 

Udby t t e t s S tø r r e l s e e r saa ledes mege t ansel ig t , og B e v o k s n i n g e n s 

n u v æ r e n d e U d s e e n d e t y d e r paa , at den i n d e h o l d e r en be tyde l ig 

Mængde G a v n t r æ . 

B l a n d t U L R I C H S P r ø v e f l a d e r findes fo ruden den o v e n n æ v n t e en 

9 5 a a r i g Bøgebevoksn ing , f r e m b r a g t ved P l a n t n i n g p a a 7 1 / 4 F o d s Af

s tand , og en 60 Aar g a m m e l Bevoksn ing af s a m m e T r æ a r t , m e n 

p l an te t p a a 2 F o d s Afs tand med 10 Aar gamle P l a n t e r . Desuden 

Fig. 126. Parti af Brudgomskoblerne paa Als (Afd. 65), set fra Nord, i et 
Hjørnepunkt af Bøgeplantningen. A. HOLTEN fot. 1908. 

beskrives en Egebevoksning, anlagt 1765 med 10 Aars Planter paa 
16.7 Fods Afstand (c. 200 paa Td. Ld.). 

Gennem den store Skovstrækning, der dækker Øens nord
østlige Kyst, kommer vi fra Fynshav til Brudgomskoblerne 
mellem Nygaard og Svenstrup. Terrainet i Afdelingerne 61, 
64 og 652) er bølgeformet og gennemskaaret af Kløfter, i hvis 

') ULRICHS Angivelse af Alderen stemmer ganske godt med REVENTLOWS 
Udtryk og med HEERINGS »ca. 250 Jahre«. Mig synes Træernes Udseende 
snarere at pege paa, at Alderen er noget under 250 Aar, altsaa som ULRICH 
siger. Det kan vel ogsaa tænkes, at VIBORG og ULRICH begge beskriver en 
anden lignende Plantning, der har ligget ved Østerholm. Saavel i Nærheden 
af dette Sted som mange andre Steder i Hertugdømmerne findes der yngre 
Plantninger, udførte paa meget stor Afstand. 

2) Disse Tal findes paa det preussiske Generalstabskort. 
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Bund der rinder Bække, som synes ved Vintertid at maatte have 
en anselig Vandføring. Det store samlede Stykke gammel Bøge
skov indeholder endnu betydelige Stykker af den mærkelige 
Plantning, der maa være udført med megen Nøjagtighed, saa-
ledes at Træerne staar »i Rader efter begge Leder« med 5 
Meters Afstand*). Fig. 126 viser Bevoksningen i Afdeling 65 
set fra et Hjørnepunkt; Træet længst til venstre staar i samme' 
Række som det, 
der findes midt 
paa Billedet; fra 
dette sidstnævnte 
Træ gaar en Ræk
ke vinkelret paa 
den anden op mod 
Billedets højre Si
de. Træerne synes 
at have været kap
pede 3 - 3 7 2 m 
over Jorden, hvil
ket stemmer godt 
med ULRICHS Ud

sagn, at de var 15 
Aar gamle, da de 
blev plantede, saa-
vel som med det 
ubetydelige Antal, 
hver Brudgom 
skulde skaffe til 
Veje. Det har væ
ret et stort Arbejde 
at udføre Plant
ningen; vi maa 
tænke os, at man 

har udsøgt Træerne i vellykkede Selvsaaninger eller maaske 
frembragt dem i »Plantehauger«, og at de ved Omflytningen er 
blevne stærkt beskaarne paa Rod og Top. Den forannævnte 
Holzverordnung af 1737 giver følgende nøjagtige Anvisning til 

Fig. 127. Allee i Brudgomskoblerne paa Als (Afd. 64), 
set fra Nordvest. A. HOLTEN fot. 1908. 

x) Omhyggelig Udmaaling giver Tallet 151/* rhinlandsk (gammel dansk) 
Fod, altsaa 1 Fod mere end ULRICH angiver. 

16* 
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T S * fc'-v .-

Plantningens Udførelse: »de Gruber, i hvilke ovennævnte unge 
Hester sættes, skal graves op et Aar før Udplantningen, for at Sol-
Luften desto bedre kan temperere Jorden. Ogsaa maa Hjerte
roden paa Hesterne omhyggeligt skærmes mod Beskadigelse 
ved Optagningen og Udplantningen«. Noget lignende har da vel 
været Skik tidligere. Følgerne ses tydeligt i Bevoksningen: 
Træerne staar endnu i Alleer, af hvilke man ser en meget 

udpræget paa Fig. 
127; mange er tve
gede eller tredelte i 
nogle Meters Højde, 
men der findes ogsaa 
andre Former, saavel 
bedre som ringere, 
de sidste især til 
højre paa Figuren. 
Modsætningen træder 
dog mere klart frem 
paa det følgende Bil
lede Fig. 128, hvor 
der staar et rankt 
Træ i Forgrunden, 
medens vi til venstre 
finder et Træ med 
mangedelt krøllet Top 
og til højre et meget 
stort tredelt rankt 
Træ; disse to sidste 
maaler i Omkreds 
1.3 m over Jorden 
320 og 263 cm. 

Udseendet af denne 
vide Plantning viser, at man selv med et meget lille Plantetal 
kan opnaa nogenlunde gode Former, naar Voksestedet passer 
for Bøgen, og naar Plantematerialet overvejende er af god 
Natur1). Tillige ser man, at den ensartede Behandling ikke 

Fig. 128. Træformer i Brudgomskoblerne paa 
Als(Afd. 64), set fra Nordvest. A. HOLTEN fot. 1908. 

*) Hvis man derimod planter vrange Bøge paa stor Afstand, faar man 
selvfølgelig en meget daarlig Bevoksning, men Aarsagen ligger da fuldt saa 
meget i Planterne som i Planteafstanden. 
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har givet et ensartet Resultat; Træernes Størrelse varierer be
tydeligt, og deres Form er lige saa forskellig her som i 
Boulevardernes Lindealleer, hvor alt er plantet paa samme 
Maade og fra først af har haft samme Udseende, men hvor 
nogle Træer bevarer den Kosteform, de har faaet, ved at 
Toppen blev kappet af, medens andre trods Topstævningen 
bryder igennem med en udpræget Hovedakse, der gaar lodret 
opad. VIBORGS Dom om Brudgomskoblerne staar endnu ved 
Magt. 

Da man gik bort fra at bruge de store Besaaningsplanter, 
blev Idealet den 4 Aar gamle ompriklede Bøgeplante, og Kul-
turmaaden blev Plantning i gravede eller hakkede Huller paa 
2 X 2 Alen. Det viste sig dog, at disse Kulturer, selv naar de 
var udførte omhyggeligt, gennemgaaende kun gav tarvelige Be
voksninger. Med en ikke ganske uangribelig Logik gav man 
sig nu til at grave Riller, ikke blot paa det side, stive Ler, 
hvor dette grundige Jordarbejde var paa sin Plads, men ogsaa 
ofte paa den milde, skøre Skovgrund, som kun havde behøvet 
en lettere Bearbejdning efterfulgt af Saaning eller Plantning. 
Man plantede tættere og tættere, men synes noget ensidigt at 
have fæstet Blikket paa Plantetallet, medens man lagde for 
liden Vægt paa Planternes medfødte Egenskaber. 

Disse Udtalelser maa ikke opfattes som et Forsvar for 
Planteafstanden 2 X 2 Alen (1.3 X 1-3 m) i Bøgekulturer. Det 
er sikkert af mange Grunde ønskeligt at plante tættere, men 
man bør hellere paa en Hektare have 10000 gode Planter, 
d. v. s. Planter, der ikke blot er sunde og har gode Rødder 
men ogsaa stammer fra gode Modertræer, end 15000 eller 
20000 Planter, af hvilke Flertallet har daarlige arvelige Egen
skaber. 

Et omhyggeligt Valg af Frøtræer er ikke det eneste Middel 
til at faa gode Planter. Jo bedre vor Planteskoledrift og vor 
Udplantning er, desto smukkere Bevoksning faar vi sikkert, 
alt andet lige. Hertil kommer Plantesorteringen; allerede tid
ligt kan vi ved et tilstrækkelig indgaaende Eftersyn skimte den 
senere Udvikling i Planter som dem der er fremstillede paa 
Fig. 3—7, 15 og 65: Plantematerialets høje Pris bør ikke friste 
os til at opgive en skarp Sortering; vi skal senere se, at de 
vragede Planter ogsaa finder Anvendelse. 

Vi kommer nu til det Tidspunkt, hvor en Udhugning 
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for første Gang skal føres i den unge Bevoksning, hvor 
denne saa at sige skal opdrages af Forstmanden, eller hvor 
han skal helbrede dens Svagheder. Naar Lægen modtager 
den nye Patient, begynder han med at foretage en objektiv 
Undersøgelse, og den forstandige Opdrager indleder sit Arbejde 
med et Studium af Elevens Natur. Det forekommer mig, at 
Forstmanden med Udbytte kan betræde den samme Vej. 
Hvadenten han har Protokoller, i hvilke Bevoksningens Hi
storie staar skrevet, eller han mangler et saadant Hjælpemiddel, 
bør han begynde med at læse i selve Naturen, danne sig et 
Skøn om hvilke Egenskaber der er mest fremtrædende netop i 
denne Bevoksning: om det er de ranke, de tvegede, de krøl
lede eller de krogede Træer der præger Skovstykket. Herefter 
maa han da rette sin Behandling. 

Kyndige Praktikere har selvfølgelig ikke ganske manglet 
Blik for denne Side af Udhugningens Teknik. H. C. ULRICH 

var saaledes en Mester i at fjerne de sletformede Træer, netop 
paa det Tidspunkt hvor de kunde undværes. Ogsaa i Littera
turen finder vi Sagen fremdraget1), men gennemgaaende har 
man dog vist været alt for tilbøjelig til at gaa efter visse mere 
eller mindre velbegrundede Generalregler i Stedet for at indivi
dualisere. Individet, Enheden, er her den enkelte Bevoksning, 
som forlanger at behandles efter sin ejendommelige Natur. 
Grundige Studier vil sikkert paa mange Punkter kunne klare 
vor Opfattelse af Udhugningen, men nogle Sider af denne vil 
dog inderst inde være en Kunst, ved hvis Udøvelse man hand
ler efter Skøn, for ikke at sige Instinkt. Til Dels gælder det 
ogsaa i vore Dage, at »Videnskaben endnu ikke har kunnet 
tage ret fat paa dette Problem«2). 

Ved Maaling af Prøveflader og hele Bevoksninger kan vi 
kaste Lys over Spørgsmaalet om den rette Stamtals-Afvikling. 
Et Studium af Jordbund, Bundflora og Bevoksningens Tilvækst 
kan lære os, hvor hyppigt vi skal hugge. Ved at følge hvert 
enkelt Træ med Maalinger gennem en lang Aarrække kan vi 

x) Jfr. G. H. SCHRÖDERS Foredrag ved det 3dje Skovbrugsmøde 1881 
(Tidsskrift for Skovbrug, Bd. VI, S. 111). R. GODSKESEN: Iagttagelser over 
Bøgebevoksninger før det 30te Aar (Tidsskrift for Skovvæsen 1907 B). K. 
MØRK-HANSEN: C. H. SCHRÖDERS Udhugning i Bøg (Det forstlige Forsøgsvæsen 
Bd. I). 

2) L. OPPERMANN : Har Videnskaben kastet noget klart Lys over Gennem-
hugningsproblemet, over Spørgsmaalet om Mellembenyttelsens første Indtræ-
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til Dels faa at vide, hvor meget dets Tilvækst paavirkes af de 
ydre Forhold, særlig af Hugsten i den omgivende Bevoksning, 
og hvor meget der har sin Grund i Træets egen Natur. Vi 
søger at bevare de Træer, der har medfødte Anlæg til at vokse 
stærkt, men vi maa altid her til en vis Grad famle; der er 
»den Mulighed, at vi ved . . . Udhugning kan begunstige In
divider, der vel vokser hurtigt i Ungdommen, men ogsaa tid
ligt holder op dermed«1). 

Langt bedre kan man ved de første Udhugninger bedømme 
Træernes Form og deres Anlæg til at vokse normalt eller 
vrangt; i denne Henseende vil Træet tidligt lægge sin Natur 
for Dagen, og selv om vi tænker os, at et velformet ungt Træ 
har daarlige Anlæg, der først i Mellemaldrene vil komme til 
Udbrud, saa har vi jo dog allerede opnaaet en god Stamme-
dannelse forneden, som sikrer os den værdifulde Rodkævle2). 
Vi maa derfor begynde tidligt med Udhugningen og særlig 
stræbe efter at faa udryddet de daarlige Former i Tide. Saa 
længe den unge og midaldrende Bøgeskov kun gav Brænde, 
var det vel kun i Bevoksninger, som havde en daarlig Stamme-
fordeling eller indeholdt forskellige Aldre, at man, maatte være 
særlig paa sin Post over for »lave bredkronede Træer (saa-
kaldte Edderkopper)«3), men efterhaanden som Fordringerne 
til Gavntræudbytte i Mellemaldrene stiger, samtidig med at der 
forlanges en bedre Form og Bygning af Storskovens Gavntræ, 
maa vi overalt undersøge Ungskovens Fremtidsmuligheder. 

Med Rette hævder C. H. SCHRÖDER Betydningen af dette 
grundlæggende Arbejde; han har Blik for Abnormiteterne og 
forstaar maaske til Dels deres Aarsag, naar han om den første 
Udhugning siger: »Enkeltstaaende, fremherskende, uformelige 
Individer af Bøg eller andet, straffes med Sabelen; stundom 
hugges de ved Roden eller et Stykke derfra, for med Side
grenene at kunne hemme Græsvæksten. Optræde disse gruppe
vis — det som Tyskerne kalde »Vorwuchs« — anstilles en 

delse, dens Periodicitet og Grad? (Beretning om den 9de danske Landmands
forsamling 1863, S. 360). 

*) Haandbog i Skovbrug S. 126; jfr. om herhen hørende Spørgsmaal 
S. 123—127. 

2) Jfr. Undersøgelser over Tilvirkning af Trævarer (Det forstlige Forsøgs
væsen Bd. I, S. 158, 175 o. fl. St.). 

3) L. OPPERMANN, anf. St. S. 366. 
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Sammenligning med den tilgrænsende Opvækst«, medens han 
om den noget ældre Bevoksning siger: »Af og til støder man 
endnu paa enkelte uformelige Individer med synlig Tilbøjelig
hed til at fortrænge Naboerne«') . Meget interessant er det at 
se, hvorledes SCHRÖDER, der besad et ikke ringe Kendskab til 
tysk Sprog og tysk Litteratur, bruger Ordet Vorwuchs i over
ført Betydning, som et Skældsord i Lighed med ældre Forst
mænds Brug af Ordet Plukhugst. 

Selv den, der kun anser Abnormiteten for noget indivi
duelt, en Fejl som ikke arves paa Afkommet, maa stræbe efter 
at udrydde de vrange Former af Bevoksningen, thi at de over
føres eller gaar igen fra den ene Skudgeneration til den anden, 
kan ikke bestrides. Fig. 39, 60, 93 og 112—115 viser, hvor 
lidet den naturlige Oprensning formaar at gøre vrange Bøge 
rette. 

Over for vrange Træer nytter det heller ikke at anvende 
en Grenekapning, hvis Maal er Forbedring af Stammens Form. 
Her maa kun være Valget imellem at tage hele Træet paa een 
Gang og at indskrænke dets Vokserum gradvis ved en Beskæ
ring eller Sabling, som ikke behøver at udføres med særlig 
Omhu. Ofte har man anvendt alt for meget Arbejde paa 
Grenekapning i Bøgeskoven. 

Det sidste Tiaar har bidraget til Forstaaelsen af, hvad 
SCHRÖDER kaldte Underste Etage. Medens Haandbog i Skov
brug2) særlig fremdrager Bevoksningens Spredning og Hoved
aksens Bortdøen paa Grund af ufuldstændig Udvikling af 
Aarsskuddet, har MØRK-HANSEN peget paa, at disse Træer rime
ligvis besidder »en særlig dem iboende Evne til at taale 
Skygge«3). Alle disse Forhold har vistnok Betydning, men 
vore Studier af vrange Bøge fører til den Antagelse, at ogsaa 
en særlig, Træerne iboende Evne til at danne en bred, flad 
Krone giver dem Plads som levedygtige Medlemmer af under
ste Etages Samfund. Maaske er ogsaa deres Sideaksers Re
produktionsevne særlig stor. 

Begge disse Egenskaber har Værdi, hvor vi skal anvende 
Bøgen i Læbælter og Skovbryn. Som ovenfor nævnt har 
BODEN foreslaaet at benytte den udprægede Suntelbøg til Læ-

*) Anførte Sted S. 120—121. 
2) S. 101, 227—229. 3) Anførte St. S. 382. 
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bælte. Dette støder dog maaske paa den praktiske Vanskelig
hed, at man ikke vil kunne faa tilstrækkelige Mængder af 
spiredygtig Olden fra de mest abnorme Træer. Derimod vil 
man altid kunne anvende de vrange Planter, der sorteres fra i 
Planteskolen, paa dette Omraade; vi arbejder paa at »følge og 
understøtte Naturen i dens Virkninger«, naar vi anbringer de 
vrange Bøge i Skovens Udkant. 

Ogsaa til Undervækst i Lystræbevoksninger kan vi efter 
Grev SPONNECKS Eksempel (se ovenfor S. 78) med Fordel an
vende vrange Bøge. De mest krybende og lavstammede For
mer vil overhovedet ikke kunne naa op i Lystræernes Kroner, 
og de andre vil rimeligvis bedre end normale Bøge kunne 
taale at tophugges eller endog at sættes paa Roden. 

Om Stævning af Bøgeskov kan man sige, at det er en 
Kunst, som Bønder forstaar bedre end Forstmænd. Det kan 
vel tænkes, at Bondestanden her har bevaret en Teknik der, 
sammen med megen anden fra gamle Dage, er gaaet tabt for 
de faglig uddannede Skovbrugere. Men vi kan dog ogsaa 
tænke os, at Bønderskovene indeholder flere vrange Bøge, med 
stor Evne til at frembringe kraftige Stubbeskud, end de forst
mæssigt behandlede Skove. Paa lignende Maade kunde man 
maaske forklare sig de modstridende Erfaringer, der haves 
med Hensyn til Væksten af Bøgeskov, som har været stævnet 
en enkelt Gang i Ungdommen. 

Et mærkeligt Tilfælde af stor Reproduktionsevne hos Bø
gen blev fremvist paa Ekskursionen til Holsteinborg i 19071). 
Uden at tilstræbe det havde man her faaet en kraftig Under
vækst blot ved at borthugge de unge Bøge, der stod rækkevis 
mellem Ege. Kulturen er udført paa gammel Agerjord (neder
ste Storkemark), med Agern og Bog fra 1864; medens det for 
Egens Vedkommende var et knapt Frøaar, havde man rigelig 
Bøgeolden2), og en Del af Rude Skovs Midterparti er forynget 
ved Selvsaaning i dette Aar. I Distriktets Planteskoler saaede 
man dengang vist sjældent Bog. Desværre kan det næppe op
lyses, hvorfra man har faaet den ubetydelige Mængde, som 
blev anvendt i Storkemarken; men det kan vel tænkes, at den 
er samlet i den ovenfor S. 184 omtalte Bevoksning ved Rude 

') Beretning om det 9 de aim. danske Skovbrugsmøde 1907, S. 46. 
2) A. C. OPPEHMANN i Ugeskrift for Landmænd 16. Juli 1874, S. 63. 
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Skovs Mose, det mest nærliggende Stykke gammel Bøgeskov, 
og at de unge Bøges Reproduktionsevne kan hænge sammen 
med deres Oprindelse. 

Ved saa ansvarsfulde Arbejder som Indsamling af Bøge
olden til Planteskolebrug og Sortering af Bøgeplanter bør man 
ikke lønne efter Akkord. Endnu mindre bør man dog give 
Distriktets almindelige Dagløn, der som oftest er en Minimal
løn, langt lavere end en jævnt flink Arbejders Fortjeneste ved 
Akkordarbejde. Der er mere Grund til her at give en Maksi-
mallen, en Dagløn saa høj at man ikke kan naa den ved at 
arbejde paa Akkord, til paalidelige Folk om hvilke man kan 
vide, at de vil samle flittigt og kun paa de anviste Steder. En 
saadan Særstilling for Elitearbejdere er ikke ukendt i andre 
Næringsveje. 

Saa længe de vrange Bøge udgjorde en væsentlig Del af 
Bevoksningerne, var det nødvendigt at have særlige Sortimen
ter som »Knudebrænde« og »Kamp« ved Siden af en eller flere 
Slags »Godt Kløvebrænde«. Efterhaanden som den gamle 
Naturskov forsvinder, kan der være Grund til at indføre en ny 
Sortering, med skarpere Klassifikation af Gavntræet men mere 
summarisk Behandling af Brændet. 

Ændringer paa dette Omraade kan maaske paavirke Bog
føringen i vor Skovningsprotokol. Ogsaa i Kulturprotokollen 
kan der vistnok trænges til Forandring; medens den sædvanlig 
gør nøjagtig Rede for Kulturmaade, Plantetal og Kulturudgift, 
bliver den os kun alt for ofte Svar skyldig paa de to Spørgs-
maal: Hvorfra stammer denne Kultur? og: Hvilket Afkom giver 
dette Træ eller denne Bevoksning? 

Vi har hidtil beskæftiget os med de vrange Bøges Forhold 
til Kulturskoven og Skovbruget. Allerede inden for disse Ram
mer er der dog Plads til et Værn om Skovnaturen, og endnu 
mere træder dette i Forgrunden ved Driften af Lystskov. Sam
tidig med at vi i det rationelle Skovbrug fører en Udryddelses
krig mod de skadelige og æstetisk værdiløse Mellemformer, 
maa vi søge at bevare alle de udprægede Hængebøge og stræbe 
at give dem saadanne Kaar, at de kan udvikle sig frit til alle 
Sider; selv om det tager nogen Plads, saa maa vi bringe dette 
Offer, der vel kan formindskes noget ved, at vi anvender Ste
det til Festplads som i Slagslunde Skov, eller til Planteskole 
som i sin Tid ved Jægerspris. Dernæst maa vi bevare de 
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mest karakteristiske Bevoksninger af vrange Bøge saavel som 
enkelte særlig udmærkede Træer; en Bevægelse i denne Ret
ning findes, som vi har set, allerede; men der er Grund til at 
gaa videre. Det første Skridt maa være en Undersøgelse af 
Skoven; vore Vandringer har vist, at Arbejdet ikke vil være 
forgæves. Det næste er Optegnelser om de udsøgte Træer og 
Bevoksninger, helst tilgængelige for Offentligheden; men lige 
saa vigtigt er det at værne mod Ødelæggelse, og her kræves et 
stort og maalbevidst Arbejde; der kan være Tale om Over
holdelse af tilstødende lægivende Bevoksninger og om Fjer
nelse af nærstaaende Træer, hvis Fald vil true det, man vil 
bevare; ogsaa Jordbundspleje og undertiden Værn mod Skov
gæster, Vildt og Kreaturer kommer ind herunder; Fasanbøgen 
har man maattet bevikle med Pigtraad. Samtidig bør man lette 
det velsindede Publikum Adgang til at se de Naturmærkvær
digheder, Skoven rummer, og her som paa andre Omraader 
lære Lægfolk at forstaa Skovnaturen, hvilket er det første 
Skridt til at holde af den og handle skaansomt med den. 

Et Krat som det, der findes øst for Mørdrup, maatte Sta
ten vel kunne overkomme at købe og frede, eller at faa fred
lyst mod et passende Vederlag til Ejeren. 

De vrange Bøge synes at udmærke sig ved stor Levedyg
tighed, uagtet deres knudrede Vækst udsætter dem for at blive 
mere eller mindre hule. De kan da give Plads for en Dyre
verden, der er ved at blive husvild i Kulturskoven: Baade 
Maarer og Alliker, Ugler og Bier har vi truffet som Beboere af 
vrange Bøge. 

Vi bør dog ikke blive staaende ved det mere passive: at 
bevare, hvad der findes fra Naturens Haand, men ogsaa gaa 
aktivt frem. Med Rette fremhæver VAUPELL, som ovenfor 
nævnt, de naturlige Hængebøges Skønhed. Vi bør i langt 
højere Grad end hidtil stræbe at formere dem saavel ved Frø 
som ved Afsugning og at føre de smukkeste Eksemplarer ind 
i Haver og Parker; enkelte Eksempler fra Indland og Udland 
er nævnte i det foregaaende, men det er f. Eks. mærkeligt, at 
ingen paa Jægerspris har plantet en Hængebøg ind i Skov-
ridergaardens Have; skaanske Landmænd har vist større In
teresse for Bevarelsen af disse Naturmærkværdigheder end 
danske Forstmænd. 

Den Mulighed er vel endog nærliggende, at Produktion af 
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danske Hængebøge kan give en nævneværdig Indtægt. De 
krybende Former vil virke meget dekorativt paa Parkernes 
Græsflader, og OLOF CHRISTOFFERSSONS Forsøg med Opstamning 
og Afsugning viser, hvorledes man kan frembringe Træer, der 
egner sig ypperligt til Plantning paa Gravsteder eller til Lyst
huse; paa dette sidste Omraade maa vi foretrække Bøgen for 
Hængeask, der grønnes sent og taber Bladene tidligt l), sam
tidig med at den hverken taaler eller giver megen Skygge. I 
Bevoksningsrande ud mod Vandflader vil de hængende og 
ludende Former kunne gøre en meget smuk Virkning. Ogsaa 
andre vrange Former kan rumme saa megen Skønhed, at de 
fortjener at dyrkes; det gælder saavel om de brede Kuppel
former som om Kandelaberformerne, men ganske vist vil 
disse Træer, modsat Hængebøgene, først i en temmelig høj 
Alder kunne vise deres ejendommelige Natur. 

Forsøg med vrange Bøge har dog ingenlunde blot Betyd
ning for Havekunsten og Lystskovsdriften. Der foreligger en 
Række interessante Opgaver, som lettest og billigst kan løses 
af de praktiske Skovbrugere, naar vi, forhaabentlig i 1909, faar 
Bøgeolden. 

Først og fremmest bør der gøres sammenlignende Saanings-
forsøg med Olden fra forskellige vrange Træer og fra andre 
Træer, som udmærker sig ved smuk Form eller ved hurtig 
Vækst. Særlig ønskeligt er det at finde Træer, der ikke kan 
bestøves anden Steds fra. Allerede i Løbet af en halv Snes 
Aar vil saadanne Forsøg vistnok give et tydeligt Udslag. 

Dernæst maa Forsøget udvides til at omfatte Afkom af 
hele Bevoksninger, dels vrange, dels særlig smukke. For at 
hindre Indblanding af Opvækst fra selve Bevoksningen paa de 
Steder, hvor man ønsker at arbejde med tilført Frø, kan man 
udsætte Jordbundsbearbejdningen til om Foraaret, bearbejde og 
saa stribevis, f. Eks. i 1 Meter brede Bede med Mellemrum af 
samme Bredde, og luge de først fremkomne Kimplanter, der 
rimeligvis stammer fra Stedets Bevoksning, bort før den ud-
saaede Olden har spiret; den Opvækst, der fremkommer paa 
Bulkene, fjernes fuldstændigt. 

*) Efter Iagttagelser i Landbohøjskolens Have er Tiden mellem Løvspring 
og Løvfald for Ask 140 Dage, for Bøg 167 Dage, altsaa næsten 4 Ugers For
skel (A. OPPERMANN: Skovplanternes periodiske Livsytringer, Tidsskrift for 
Skovvæsen 1890 B, Side 87). 
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Endvidere bør man udsaa Olden fra Steder, hvor Træerne 
erfaringsmæssigt udmærker sig ved at kløve særlig let eller 
ved det modsatte. Et og andet saavel af vore som af 
andres Iagttagelser kan tyde paa, at her er en Sammenhæng 
mellem Træets ydre Form og dets tekniske Egenskaber, selv 
bortset fra at krogede og stærkt forgrenede Træer allerede paa 
Grund af Formen volder Vanskeligheder ved Oparbejdningen. 
Ogsaa abnorme Bladformer og abnorm Bark kan maaske staa 
i en vis Forbindelse med de vrange Former i Stamme og 
Grene eller med Veddets Bygning1). Vi møder her det vigtige 
Spørgsmaal om korrelativ Variabilitet. 

Da der er Mulighed for, at Jordbunden har Indflydelse 
paa Fremkomsten af vrange Bøge, bør man gøre Forsøg med 
Olden fra gode og fra vrange Bevoksninger paa forskellige 
Jorder, særlig paa Kalkbund, og Forsøget kan maaske udvides 
til at omfatte Gødskning med Kalk i forskellige Mængder, 
f. Eks. 1/ä, 1, 2 og 3 Gange saa meget som man anvender ved 
Bøgeforyngelse paa Morbund. 

Spørgsmaalet om, hvor stærkt vi ved Skovkulturen kan 
paavirke Træformen, bringer os ind paa Forsøg over Frø
mængde og Plantetæthed, saaledes at vi nøje kender det Ma
teriale, der anvendes. Andre Forsøgsrækker bør gaa ud paa 
Omformning af Træer, saaledes at vi snart anvender Lysstil
ling, snart Beskæring, og ser hvorledes disse Foranstaltninger 
virker paa Bøge, hvis forskellige Anlæg vi allerede mener at 
kunne bedømme. Ogsaa Forsøg med Vridning og Opbinding 
af Hængebøge og med Nedbøjning af ranke Træer kan give 
oplysende Besultater. Vi bør dog gaa et Skridt videre, idet 
vi, som allerede tidligere (S. 146) berørt, ligefrem udsætter 
unge Bøge af kendt Oprindelse for Mishandling, f. Eks. ved 
Nattefrost eller Vildtbid, i et vist Antal Aar. Det vil da, naar 
Kulturen atter fredes, vise sig, hvor megen Skade der er sket 
paa Træformen; et Par Kontrolparceller vil tillige kunne vise, 
hvad der tabes i Tilvækst. I Plantninger kan vi gøre Forsøg 
med at kappe eller knække Topskuddet og se, hvorledes Re
generationen foregaar hos Planter af forskellig Oprindelse. 

*) Skovrider C. WEISMANN har fundet en Bøg med fligede Blade i Frær 
Purker. I Kirkeskoven ved Holsteinborg er der fundet abnorm Olden (O. G. 
PETERSEN: Forstbotanik S. 314). 
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Alle Forsøg bør selvfølgelig anstilles paa den Maade, at 
det Forhold, der skal undersøges, er det eneste, som varierer. 
Forsøgsarealerne bør indtegnes paa Skovkortene, mærkes i Sko
ven med Sten eller varige Pæle og beskrives hvert Aar; For
men maa helst være regelmæssig, tilnærmelsesvis kvadratisk. 

Medens vi i det foregaaende hovedsagelig kun har beskæf
tiget os med den ydre Form hos de vrange Bøge, er det meget 
ønskeligt at faa undersøgt Veddets Egenskaber hos disse Træer, 
hvor de fældes og opskoves, medens de endnu er sunde. 
Ogsaa Udbyttet af vrange Træer, sammenlignede med ranke 
Træer af samme Dimensioner, kan belyses, dels ved Opskov-
nings- og Sorteringsforsøg, dels ved Forsøg over videregaaende 
Tilvirkning. 

I sin bekendte Arvelighedslære udtaler W. JOHANNSEN, at 
»hos Planter med gennemført Fremmedbestøvning — særlig 
da Vindbestøvning — vil en nærmere Analyse af Arveligheds
forholdene hos den paagældende Art eller Race være vanskelig 
eller vel endog umulig at foretage«*). Utvivlsomt er Arbejdet 
med Rene Linier den mest fuldkomne Fremgangsmaade; men 
hvor den ikke kan anvendes, maa vi gaa andre Veje. Paa 
lignende Maade som CIESLAR og ENGLER 2 ) , de udmærkede Re
præsentanter for Lande med uhyre klimatiske Modsætninger, 

*) Arvelighedslærens Elementer, 1905, S. 76. 
2) Uden Krav paa Fuldstændighed anføres her til Orientering en Del af 

det sidste Tiaars Litteratur om Arvelighed og Racer i Skovbruget. CIESLAR : 

Afhandlinger i Centralblatt f. d. gesamte Forstwesen 1899, 1907. ENGLER i 
Mitteilungen d. schweizerischen Centralanstalt f. d. forstliche Versuchswesen 
VIII, 1905. P. K. SCHOTT i Forstwissenschaftliches Centralblatt 1904; MAYR og 
ENGLER smst. 1908. Svensk Lit teratur er anført foran, nedenfor og hos O. G. 
PETERSEN: Forstbotanik, 1908, S. 192. MAYR i Mitteilungen d. deutschen den-
drolog. Gesellschaft 1907. C. WAGNER: Die Grundlagen der räumlichen Ord
nung im Walde, 1907. Her saavel som hos CIESLAR, ENGLER 1905 og Haandb. 
i Skovbrug S. 118 nævnes ældre Litteratur. Beretn. om Kongressen i Wien 
1907 (se foran S. 32); Forhandlingerne om klimatiske Varieteter findes i Bd. I, 
S. 483—487; Referaterne i Bd. IV, Sektion VIII Nr. 2 (CIESLAR, ENGLER, 
HUBERTY, MAYR). En fængslende Fremstilling af Arvelighedslærens Anvendelse 
paa Plantekulturen er HUGO DE VRIES: Pflanzenzüchtung (overs, af A. STEF

FEN), 1908 ; bl. a. har Majskulturen mange Lighedspunkter med Skovbruget. 
S. 48 udtaler DE VRIES, at en Renholdelse af de gode Sorter, som den vi har 
omtalt i det foregaaende, »næppe fortjener Navn af Forædling«, men bør gaa 
forud for denne og er et vigtigt Arbejde ved al forstandig Planteavl. 

Af almindelige Skrifter om Arvelighed maa, næst JOHANNSENS oven
anførte Værk, nævnes F. KÖLPIN RAVN: Forplantning og Arvelighed, 1904. 
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arbejder med Frø fra Voksesteder med forskelligt Klima, maa 
vi gøre Forsøg med de vrange Former, der undertiden har 
taget Overhaand i vore Skove, saaledes at vi først og fremmest 
søger at finde det slette, der bør udelukkes og tilintetgøres. 
Utvivlsomt er et saadant Arbejde lige saa vigtigt som den for 
Fantasien langt mere tiltalende, værdifulde Stræben efter at 
naa det ypperste, om man vil: den store Gevinst. Allerede 
for 30 Aar siden udtalte en af de Mænd, der har set dybest i 
Skovnaturen, da han stod ved Slutningen af sit Livsværk, at 
vi burde gøre Forsøg med Frø fra Træer, der udmærkede sig 
ved Tilvækstens Størrelse eller ved Formens Godhed; »det er 
en Sag, der maa lægges Forsøgsvæsenet ganske særlig paa 
Hjerte« :), og i vore Dage arbejdes der af talentfulde svenske 
Naturforskere paa at finde udmærkede Racer af Naaletræer 
fremgaaede af Mutation, en Plan som har Præg af dens Hjem
lands storladne Forhold2). Og dog fremkommer der i Amerika 
endnu langt mere vidtgaaende Forslag til Træernes Forædling; 
allerede afbildes og beskrives en Valnød, Bastard af Juglans 
californica og J. Regia, som i 16 Aars Alder har naaet en 
Højde af 60 Fod og en Diameter 3 Fod over Jorden af 26 
Tommer, medens en anden Form, Juglans nigra X J. californica 
i samme Alder endog er 100 Fod høj og 3 Fod tyk. Et Træ 
vokser ofte lT/2 Tm. (c. 4 cm) i Diameter om Aaret; DE VRIES 

omtaler endog Aarringsbredder paa næsten 5 cm!3) 

Vort Arbejde holder sig paa det jævne, som det passer for 
vore Forhold. Og med den rette Begrænsning af vor Opgave 
forekommer det mig, at vi har kunnet naa til et historisk 
Sandsynlighedsbevis for de vrange Formers Arvelighed; hermed 
nøjes man paa mange Omraader af Livet foreløbig, herpaa 
bygger man den nærmeste Fremtids praktiske Virksomhed, der 
ikke kan vente, til Videnskaben har sagt sit sidste Ord, og 
siden betræder man, naar Lejlighed gives, ogsaa Forsøgets Vej. 

') T H . HARTIG: Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen, 1878, S. 
375—377. 

2) GUNNAR ANDERSSON: Om barrträdsraser och deras renodling (Skogs-
vårdsforeningens tidskrift 1906, S. 321). HENRIK HESSELMAN: Material för 
studiet af skogsträdens raser (Smst. 1907, S. 65). 

3) New Products of the Trees, a Treatise on LUTHER BURBANK'S Late 
Introductions. Fresno, California U. S. A. [1908]. HUGO DE VRIES anf. St 
S. 148—150. Det maa bemærkes, at Tallene er engelsk-amerikansk Maal, alt-
saa 3 pCt. mindre end det gamle danske. 



256 [228] 

Haand i Haand med eksperimentelle Arbejder maa dog 
gaa et Studium af Skovenes og Skovbrugets Historie, saa vist 
som vi arbejder med Arter, hvis Levealder er højere end Men
neskets. Maaske kan vore Studier bidrage til at vise, at Skov
brugshistorie ikke blot er et almendannende Undervisnings
fag, men tillige en Gren af vort Fags Teori der kan anvendes 
i Praksis og fortjener at dyrkes af Praktikerne, og særlig 
gælder dette om Lokalhistorie der langt bedre kan studeres af 
den, som daglig færdes paa Stedet, end af en tilrejsende. Thi 
de vigtigste Kilder til Skovenes og Skovbrugets Historie findes 
hverken i Arkivet eller i Biblioteket, men ude i Skovnaturen 
og den praktiske Skovdrift. Forhaabentlig kan de foranstaaende 
Billeder, hvis ypperlige Udførelse næst Hr. HOLTEN skyldes F. 
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Bogtrykkeri, lette Opsøgningen af lignende Træformer i andre 
Egne af Landet, ligesom Beskrivelsen af vore Vandringer kan 
bidrage til, at andre gør tilsvarende Udflugter, enten paa de 
samme Omraader eller anden Steds. 

Sandheden er kun een, men Vejene til Sandheden mange. 
Det turde dog være, at den bedste Vej til Forstaaelse af Bøgens 
Træformer gaar over Skovningspladsen og Savværket gennem 
Skovbrugshistorien. 



RETTELSER. 

S. 49, L, 1 f. n. »og Rigsarkivet« udgaar. 
» 74, L. 13 f. n. »øverst«, læs »yderst til venstre«. 
» 111, L. ; 1 f. o. Der ha r været en stor krybende Bøg i Farum 

Lillevang. 
» 127, L. 1 f. o. »Quecus«, læs »Quercus«. 
> 173, L, 16 f. o. »Vestsiden«; læs »Nordsiden«. 
». 193, L. 6 f. n. »6.2«, læs >6.2m<. 


