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BRUD I STAAENDE GRANSTAMMER. 
VED 

A. HOLTEN. 

Rød granens hele Bygning, den slanke Stamme med den 
tætte, ofte forholdsvis højt siddende Krone, medfører, at dette 
Træ, naar det udsættes for et stærkt Tryk af Vinden, let bøjes 
og knækkes, hvad ogsaa de mange Vindbrud, der hyppig fore
kommer i Rødgranbevoksninger, vidner om. Ofte opstaar der 
imidlertid Brud i en Stamme, uden at den knækkes over; den 
har »redet Stormen af«, bliver staaende og vokser videre, men 
den har faaet en indvendig Skade, som ikke straks kan paa-
vises. Erfaringen godtgør, at Stammer og Klodse af Gran, 
naar de underkastes Ophugning eller udskæres paa Savværker, 
viser sig undertiden at være ødelagte, idet der findes Brud i 
dem, som enten kan ligge vinkelret paa Træets Længdeakse 
eller i Flugt med denne. 

Det maa antages, at disse Brud fremkommer i den staaende 
Stamme, naar den udsat for Vindens Tryk bøjes, saaledes at 
der opstaar Spændinger i den, men det er vanskeligt at afgøre, 
om Bruddet sker ved en Knusning, idet Stammen har naaet 
en vis Bøjningsvinkel, eller ved Træk som Følge af en alt for 
pludselig tilbagegaaende Bevægelse, naar Vindens Tryk med eet 
ophører1). Det synes dog, som om Knusningsfænomemet er 

x) Der synes at herske nogen Uoverensstemmelse imellem de forskellige 
Forfattere, der har undersøgt og behandlet Veddets Elasticitetsgrænse og 
Styrkeforhold. I Tidsskr. for Skovbrug Bd. XI S. 298 siger saaledes E. HOR
NEMANN om Rødgranveddet: »Veddets Modstandskraft mod Overtrækning . . . 
er henimod tre Gange saa stor som imod Sammentrykning; en Bjælkes Ela
sticitetsgrænse [her menes formodentlig Brudgrænse] ved Bøjning maa altsaa 
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det primære, saa vidt det har kunnet bedømmes under Mikro
skopet, hvor det kan iagttages, at Cellerne i endnu ikke fuld
byrdede (ikke aabne) Brud, der vise sig i Stammeprofllet som 
en bølgeformet Linie, ligge bøjede eller foldede. Knusningen fore
gaar efter et mere eller mindre horisontalt eller skraat stillet 
Plan, hvis Flade dog langtfra er regelmæssig, men højst ujævn 
alt efter Veddets Struktur, Sejhed og Haardhed; den foregaar 
vistnok først i de ydre Lag af Stammen, men kan naturligvis 
alt efter Bøjningsgraden naa helt eller halvt igennem denne. 
Det fuldbyrdede eller aabne Brud, hvori Sammenhængen mellem 
Organerne i det kritiske Plan er ophørt, opstaar saaledes rime
ligvis først, naar Stammen ved en tilbagegaaende Bevægelse, i 
modsat Retning af den, hvori Bøjningen, der har fremkaldt 
Knusningen, er foregaaet, bøjes saa stærkt, at de foldede Tra-
keider i Knusningsplanet give efter for det Træk, der opstaar, 
og helt sprænges. 

i store Træk være afhængig af Fibrenes Evne til a t taale Sammentrykning, 
medens Strækningsgrænsen ligger langt højere.« HORNEMANNS Undersøgelser 
peger saaledes hen paa, at man snarest har med et Knusningsfænonem at 
gøre. I Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Österreichs, XXXV. 
Heft, viser GABRIEL JANKA i sine Undersøgelser over østerrigsk Bygningstræs 
Elasticitet og Fasthed, at Rødgranveddets Modstandsevne mod Bøjning aftager 
med tiltagende Vandindhold. JANKA angiver saaledes Brudgrænsen for Bøjning 
ved 584 kg pr. cm2 for lufttørt Ved, der har et Fugtighedsindhold af 13.8 pCt. 

» 496 » » » luftfugtigt » » » » > » 19.3 » 
» 336 » > » vaadt » » » » » » 57.8 » 

Ifølge O. G. PETERSEN (Forstbotanik S. 135) indeholder Naaletræer i frisk 
fældet Tilstand for det meste 52—65 pCt. Vand, de staaende Træer altsaa 
mindst lige saa meget. JANKAS Undersøgelser tyder altsaa paa, at det staaende 
Træes forholdsvis vandholdige Ved hos Naaletræerne maa have en ret ringe 
Modstandsevne mod Brud, der kan opstaa ved Tryk i den Stamme, der bøjes 
af Vinden og i dennes konkave Side i Bøjningsmomentet. K. METZGER er i 
sin Afhandling »Ober das Konstruktionsprinzip des sekundären Holzkörpers« 
(Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft 6. Jahrg. 
1908, S. 258) kommen til det Resultat, at Naaletræerne knækker ved, at Brud
grænsen for Træk overskrides, og siger herom: »Die Gewalt des Sturmes 
scheint also bei den Nadelhölzern die Zugseite leichter als die Druckseite, 
bei den Laubhölzern dagegen letztere leichter als erstere zerstören zu können, 
was nur damit zu erklären wäre, dass eben die Druckfestigkeit bei Nadel
hölzern, die Zugfestigkeit bei Laubhölzern grösser als die andere ist.» Det 
synes, som om METZGER ved sine Iagttagelser af Vindbrudformer har bygget 
sine Slutninger paa de iagttagne sekundære Brud, medens det er de primære 
Brud, som omtales i nærværende lille Undersøgelse, der maa være de be
stemmende. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. II. 15. Sept. 1911. 24 
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I den Beretning1), som A. OPPERMANN efter Stormen d. 12 te 
Februar 1894 paa Foranledning af »Dansk Skovforening« ud
arbejdede om Stormens Virkninger i de danske Skove, er den 
indvendige Skade, som en Del af det stormfældede Grantræ var 
behæftet med, blevet omtalt. Den Meddelelse, som Skovrider 
E. ULRICH havde givet om Stormens Virkninger paa sit Distrikt, 
indeholdt følgende Bemærkning herom: »Paa Lindersvold, hvor 
alle rette og sunde Granstammer ere slingede til Husbygnings-
tømmer og bragte i Hus, har der i 15—20 pCt. af Træerne vist 
sig en Sønderdeling i Veddets Indre, idet der ved Slingningen 
hyppig falder større og mindre Splinter ud, hvorved Tømmeret 
bliver flosset og ujævnt paa Overfladen. Fejlen gaar hos saa-
danne Stammer langt ind i Veddet og gør Tømmeret uanven
deligt overalt, hvor der stilles Fordringer til dets Bæreevne.« 

Det er dog ikke alene ved Oparbejdning, at saadanne indre 
Skader hos Granstammer lader sig konstatere, men ogsaa paa 
de staaende, voksende Træer viser der sig Tegn paa, at der er 
sket Træet mere eller mindre Overlast. I 1894 meddeler Assi
stent FLØYTRUP2) paa Baroniets Lehns Skovdistrikt sine Iagt
tagelser over, hvorledes mange Træer, der var bristede i Læsiden 
ved Bøjning af Vinden, senere ved Bristningsstedet var blevne 
overgroede med Valke, og endelig omtaler Skovrider C. WEISMANN 

i 1910 dette Forhold nærmere i sin Afhandling »Sortering af 
Gran« fra det nordlige Jylland8). 

Forsøgsvæsenet har i en Aarrække haft Opmærksomheden 
henvendt paa dette Forhold, som har ikke ringe Betydning for 
det praktiske Skovbrug, og de Iagttagelser og Undersøgelser, 
som allerede i 1902 i Gribskov og siden andre Steder er ud
førte, skal derfor i al Korthed meddeles her. 

Iagttages det, at en Granstamme har Valke, der er horison
talt eller noget skraat stillede i Forhold til Stammens Længde
akse, viser det sig, at dette Fænomen oftest forekommer paa 
den Side, der er modsat den, hvorfra de stærke og voldsomme 
Storme kommer paa den givne Lokalitet, d. v. s. paa Læsiden. 
Fænomenet optræder saavel i mellemaldrende som i ældre Be
voksninger og findes ofte baade ved Basis og længere op ad 
Stammen til op imod, hvor Kronen begynder. 

*) Tidsskr. f. Skovvæsen Bd. VI, 1894, Række A, S. 104. 2) Smst. S. 229. 
s) Samme Tidsskrift Bd. XXII, 1910, Række A, S. 115. 
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Paa større kraftige Træer findes ofte kun en enkelt eller 
kun færre Valke, medens man paa Træer i de unge og mellem-
aldrendeGranbevoksninger 
ikke sjældent ser næsten i i 
hele Bullen besat med £•; 
større eller mindre Knuder O 
og Valke. Figur 1 viser M 
til venstre en Rodklods ^ 
paa 1.9 m Længde, som i 
Brysthøjde maaler 15 cm 
i Diameter, den er taget 
af en c. 55aarig Rødgran, 
hvis Bul fra Rod til Krone 
var oversaaet med lignende 
Udvækster som de, der ses 
paa Figuren. Den samme 
Klods, men gennemskaa-
ren, ses til højre paa Figu
ren, som viser det 80 cm lan
ge Stammestykke, der er 
udskaaret af Rodklodsen, 
mellem 50 og 130 cm fra 
nederste Ende. I den 1.9 m 
lange Rodklods (a) kan der 
iagttages 15 smaa »Brud« 
eller Foldninger, der gaar 
i vinkelret Retning paa 
Stammens Længdeakse. De 
mindste Foldninger, der 
kan iagttages, gaar kun 
nogle faa Millimeter ind i 
Træet, medens de større 
gaar indtil 2 å 3 cm ind. 
Stammen, der er hugget 
paa Forsøgsvæsenets Prø
veflade C L i Hornbæk 
Plantage i Nordøstsjælland, 
ved Kysten af Kattegat, i 

Efteraaret 1906, er blevet beskadiget i Vinteren 1902/03 (Jule
stormen 1902), og Overvoksningerne er fire Aar gamle. Den stør-

24* 

m 
Fig. 1. a. Rodklods af Rødgran med Over-
voksnings-Valke. Maalestok 1:14. 6. Et Stykke 

af a gennemskaaret. Maalestok 1 : 6.5. 
A. HOLTEN fot. 
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ste af disse maaler 1.8 cm i Tykkelse. Det paagældende Sted er 
Diameteren 14.5 cm, og den har saaledes haft en Tilvækst af 
12.4 pCt. i de fire Aar. 

De indvendige Beskadigelser i den foreliggende Stamme er 
saa smaa, at Træet tilsyneladende under normale Forhold vil

de kunne klare 
sig og fortsætte 
sin Vækst. Ikke 
desto mindre 
har det udfoldet 

en voldsom 
Vækstenergi for 
at lukke over 
de svage Steder, 
og den abnormt 
stærke Veddan
nelse har endog 
bredt sig langt 
ud over disse. 

Fig. 2 viser 
det nordøstlige 
Hjørne af en 60 
—65aarig Rød-

gransbevoks-
ning, set fra Øst, 
iHorserødHegn, 

Kronborg Di
strikt, som den 
saa ud i Efter-
aaret 1906, efter 
at Julestormen 

Fig. 2. Rødgranbevoksning i Horserød Hegn, oprevet ved 1 9 0 2 h a v d e Op-
Julestormen 1902, set fra Øst. Den store Stamme i Forgrun- r e v e t d e n . D e n 
den med tydelige Brud, Overvoksnings-Valke og -Knuder. • p _• 

A. HOLTEN fot. 1906. ** o r g r u n a e n 

staaende Gran 
er haardt medtaget af Stormen i 1902. Man ser tydelig de store 
Valke og fremstaaende Buler, som findes navnlig lige over 4de 
og under 7de synlige Grenekrans. Ved den sidstnævnte ses, at 
der endnu er et aabent Saar, en Revne, paa tværs af Stammen, 
som det ikke er lykkedes Træet at faa helet. Af denne Stamme 
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udtoges en Klods paa 1.86 m Længde fra lidt under 4de Grene
krans til lidt over 7de i en Højde 2.65 m over Jorden. 

Et omtrent radiært Udsnit af Stammen ved 4de Grenekrans 
— se Fig. 3 — viser tydelig selve Bruddet. Paa den midterste 
Figur b ses, hvorledes Valken, Overvoksningen, er brudt op i 
Barksiden. Paa Figuren til højre, c ses Profilen paa højre Side 
af Udsnittet, hvor ikke alene det aabne Brud, som gaar ind 
mod Stammens Midte, tydelig kan iagttages, men hvor man 
ogsaa kan se, at Træet trods den abnormt stærkt udviklede 
Veddannelse ikke har formaaet at lukke det ondartede Saar, 
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Fig. 3. Et omtrent radiært Udsnit af et Stammestykke af den i Fig. 2 i For
grunden staaende Gran. b er Stammens østlige Yderside med det aabne Brud 
tværs paa denne, a Længdeprofil af Udsnittets søndre Side, man ser Bruddets 
Forløb ind i Stammen og en fuldbyrdet Overvoksning. c Længdeprofil af Udsnit
tets nordre Side, man ser Bruddets uregelmæssige Forløb og den svagere Over
voksning, som ikke har naaet at hele Bruddet. Maalestok c. 1: 4.5. A. HOLTEN fot. 

idet utvivlsomt de vuggende Bevægelser, som Stammen ved 
Paavirkning af Vinden har været udsat for, stadig har sønder
revet de nye Dannelser, der har udviklet sig under rolige Vind
forhold. Paa Figuren til venstre, a ses Profilens venstre Side 
af samme Udsnit; i denne Side er Overvoksningen, Heiningen 
af Saaret fuldbyrdet, men her er ogsaa Valkens Tykkelse 4.5 
cm, medens den paa højre Side kun er 2 cm. 
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Figur 4 a viser et Plankestykke af samme Klods, som godt 
illustrerer Valkens, Overvoksningens, løse Forbindelse med 
Stammens øvrige Ved, hvilket tyder paa en Beskadigelse af 
Dannelsesvævet, foraarsaget ved, at Barken ved Bøjningen af 
Stammen og den deraf følgende Foldning delvis er blevet løsnet 

Fig. 4. a Længdeprofil af en udskaaren Planke. Bruddet er fuldbyrdet, det 
ses, at Forbindelsen mellem Overvoksningen og det ældre Ved kun har været 
svag. b viser Brudfladen i Plankens øverste Del, c Brudfladen i den nederste. 
Forskellen mellem primært og secundært Brud ses tydeligt. Smig. Teksten. 

Maalestok c. 1 : 5. A. HOLTEN fot. 

fra denne. Den øverste Del af Planken er løftet lidt i Vejret, 
for at man tydeligere kan se Bruddets Karakter. Til højre paa 
samme Figur ses b—c de to mod hinanden stødende Brud-
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fladei-, af hvilke den nederste er drejet 180°, og i disse er der 
en tydelig Forskel paa de muslede (lysere) Brudflader, der er 
fremkomne, da den staaende Stamme blev brudt, og de mørke 
mere splintrede Partier, der først er brudte, efter at Planken er 
udskaaret af Klodsen og derefter knækket helt. Det primære 
Brud gaar 8 å 9 cm ind i Stammen og spænder over 38 å 39 
Aarringe. 

Figur 5 viser et Tværsnit af samme Stamme ført igennem 

Fig. 5. Tværsnit af den paa Fig. 2 i Forgrunden staaende Gran igennem en 
af Overvoksnings-Valkene, 2.3 m o. J. Grænsen mellem det ældre Ved og 
den i de 4 Aar efter 1902 abnormt stærke Veddannelse ses tydeligt paa øverste 

Halvdel af Fig. Maalestok 1 : 3.5. A. HOLTEN fot. 

en af Valkene; man ser, hvorledes Valken har lagt sig omkring 
mere end Halvdelen af Stammens Omkreds, og hvor uhyre 
stærk Veddannelsen har været i de 4 Vækstperioder, der er 
forløbne, siden Skaden fandt Sted. Stammens Middeldiameter 
var i 1902 det paagældende Sted 27.5 cm; den abnorme stærke 
Overvoksning er paa det bredeste Sted 4.2 cm. 

Valkene eller Overvoksningerne bidrager altsaa til, at man 
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kan skønne, om et Træ, paa hvilket de forekommer, mulig er 
behæftet med indvendige Skader af en saadan Art, at de gør 
Stammen uanvendelig til visse Formaal. Det behøver nemlig 
ikke at være givet, at Stammen har en indre Beskadigelse af 
alvorligere Betydning, fordi der forekommer Valke paa den, thi 
disse kan, som foran vist, ogsaa udvikles ved saa ringe indre 
Beskadigelse, at den praktisk talt ingen nævneværdig Betydning 
kan faa for Træets senere Anvendelse; medens den derimod 

paavirker Va
rens Udseende 
og derigennem 
kan forringe 

dens Værdi. 
Paa Figur 6 

ses Brud i to 

IT ' -" -ji- *af$£&É£?3r* i Stammer fra 
iUMM' ^ I S X Æ Gribskov i Nord-

Østsjælland, der 

ftWp8Är-*l*5tt^ ; « P W M ^ £ T de' om end de 

har kunnet staa 
en Tid, dog er 

blevet knæk
kede ved en 
stærk Vind, der 
er kommen fra 
modsat Kant af 
den, der har 

frembragt Knusningsbruddet; de er »gaaet bag over«. Det ene 
Brud (a) ligger omtrent i horisontalt Plan, det andet (b) i et Plan, 
der hælder c. 45° mod Stammens Længdeakse. Forskellen paa det 
skarpe, afstumpede og muslede Brud, det primære, der er frem
kommet ved Knusningen, og det splintrede Brud, det sekun
dære, der er fremkommet, da Stammen er knækket ned, iagt
tages tydeligt. 

Fig. 6. Typiske Brud i to Stammer af Rødgran. 
Se Teksten. Maalestok 1:6. A. HOLTEN fot. 


