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IAGTTAGELSER 
OVER 

RØDGRANENS OG ÆDELGRANENS 
YDRE FORM 

Af 

JOHS. HELMS. 

/. Om Dannelse af Erstatningstop hos Rødgran. 

I j e n n e m hele Rødgranens Liv er dens Topskud, paa 
hvilket Fortsættelsen af Stammens normale Bygning beror, 
udsat for mange Farer. I unge Kulturer kan det blive afbidt 
af Harer, senere tillige bidt og fejet af Hjortevildt; det kan øde
lægges af Frost, af Storm, af Insekter (Tortrix pactolana, Phycis 
abietella, Chermes abietis), af Fugle (Korsnæb der udhuler Top
knoppen, Krager der brækker hele Topskuddet ved at sætte 
sig paa det) og undertiden af Mus. I Hedekulturer kan Top
pen dræbes af Sandpisk; senere bliver Granerne ofte toptørre 
paa Grund af Kvælstofhunger. Undertiden kan der frem
komme Toptørhed hos Rødgran som Følge af elektriske Ud
ladninger, og Toppen kan afbrydes ved Snetryk. 

I det følgende skal det vises, hvorledes Granerne bærer sig 
ad med at frembringe en ny Top, naar den oprindelige af en 
eller anden Grund er bleven ødelagt. 

Foraarsfrost. Som Regel bliver Rødgranens Topskud ikke 
beskadiget af Foraarsfrost, fordi det udvikler sig senere end 
Sideskuddene og paa en Tid, da Nattefrost er sjældent fore
kommende, men naar et af disse sjældne Tilfælde indtræffer, 
er det netop Topskuddet, som det gaar værst ud over. 

Natten mellem 2. og 3. Juli 1906 frøs det 3° R. over store 
Strækninger af Vestjylland, hvorved der skete stor Skade i 
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Grankulturerne paa Heden. Paa de skadelidte Planter hængte 
Topskuddet og ofte tillige de nydannede Skud i de øverste 
Grenekranse slapt ned, eller de var mere eller mindre bøjede. 
I Sommerens Løb var der mange af Skuddene, som rettede sig 
igen, dog oftest saaledes, at de blev bugtede, men de fleste 
vedblev at være hængende og visnede fra Spidsen og kortere 
eller længere ind paa Skuddet. 

Allerede i Efteraaret 1906 rustede Planterne sig til at 
danne nye Topskud, idet Sideknopperne paa den ubeskadi

gede Del af Top
skuddet antog 

usædvanlig Stør
relse, og paa 
mange Planter 

dannedes der ty
delige Sekundær
knopper i Knop

skælvinklerne 
ved Topskuddets 
Grund. 

I Sommeren 
1907 var der rig 
Lejlighed til at se, 
hvorledes Repro
duktionen fore

gik, forskelligt 
efter i hvor høj 
Grad Topskuddet 
var blevet beska

diget i 1906. 

Fig. 1. Rødgran. Toppen afsvedet af Frost, 
ny Top dannet af en Sideknop. 

Fichte. Der Gipfel ist abgefroren, ein neuer Gipfel 
hat sich aus einer Seitenknospe gebildet. 

Fig. 1 viser en Plante, hvis Topskud har faaet den øverste Halv
del afsvedet, medens Sideskuddene forblev uskadte. Den be
skadigede Del af Topskuddet sidder nu som en tør, krum 
Pind; under denne sidder der to Skud fremkomne af Side
knopper; det nederste er ganske kort, det øverste er der
imod kraftigt og har rettet sig opad, saa det nu næsten staar 
i Forlængelse af Træets Hovedakse. Sideskuddene har for
længet og forgrenet sig paa normal Maade. 

Fig. 2. Træet har her ligeledes faaet den øverste Del af 
Topskuddet afsvedet, og den resterende Del er formodentlig 
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blevet svækket, den har i hvert Fald ikke formaaet at give 
Sideskud; men ved Topskuddets Grund er der af Sekundær
knopper dannet to Skud, som er rettede omtrent lodret op, 
og har Form som Topskud med Endeknop, Kransknopper og 
spredte Sideknopper. 

Fig. 3. Topskuddets øverste Del er afsvedet; neden for 
den afsvedne Del er der fremkommet to smaa Sideskud, der 
ikke har formaaet at over
tage Topskuddets Rolle, 
men den ene Sidegren 
fra øverste Grenekrans 
har rettet sig op til om
trent lodret Stilling, dens 
Endeknop har frembragt 
et Skud af Form som et 
Topskud, og dens to Side

knopper har frembragt 
Skud af Udseende som 
Kransskud. 

Alle tre Billeder er 
fotograferede den 7. Au
gust 1907. Træerne Fig. 
1 og 3 vil efter faa Aars 
Forløb være saaledes ud
viklede, at der næppe kan 
spores Følger af Frost
skaden, den lille Krum
ning, der nu findes i det 
frembragte Topskud, vil 
yderligere rette sig, dels 
ligefrem ved Strækning, 
dels ved Udjævning under Vedaflejringen. Træet Fig. 2 gaar ud af 
Aaret 1907 med to omtrent lige kraftige Topskud; hvorledes det 
vil gaa i Fremtiden, kan man ikke nu skønne om; bliver det 
ene Skud blot en lille Smule tilbage i Vækst for det andet, 
da vil dette hurtigt overtage Topskuddets Rolle og undertrykke 
Konkurrenten, men der er ogsaa Mulighed for, at Træet vil 
vedblive sin Vækst med to Topskud, hvorved Lyreformen 
opstaar. 

Toppens Reproduktion er altsaa her foregaaet paa tre for-
10* 

Fig. 2. Rødgran. Toppen afsvedet af Frost, 
to Skud, dannede af Sekundærknopper, fra 

det oprindelige Topskuds Grund. 
Fichte. Der Gipfel ist abgefroren. 

Zwei Triebe haben sich aus Sekundär
knospen vom Grunde des ursprünglichen 

Gipfeltriebes aus gebildet. 
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skellige Maader, nemlig ved Udvikling af Sideknopper, ved 
Udvikling af Sekundærknopper og ved en Sidegren, der har 
rettet sig op. 

I Skogsvårdsforeningens Tidskrift er tilsvarende Beskadi
gelser blevne omtalte og afbildede. I 1907 beretter AND. 
HOLMGREN1) om Frostskade paa Rødgran den 28.—29. Juni 
1906. Syv gode Billeder, der er tagne den 11. August s. A., 
viser, hvorledes Rødgrantoppene kommer til at se ud efter 

Beskadigelsen. I 
1908 omtaler O. H. 
HUMBLE2) Frostska

den i Norrland i 
Sommeren 1906 og 
viser ved en Række 
Billeder, hvorledes 
Toppen reprodu
ceres. 

Vildtbid. Fig. 4 
viser en Plante, der 
i foregaaende Aar 
har faaet Topskud
dets yderste Del af
bidt af Raavildt; i 

indeværende Aar 
har to Sideskud fra 
øverste Grenekrans 
rettet sig op og 
antaget Form som 
Topskud, hvert med 
to Sideskud, dan
nede af de normale 
to Sideknopper. 

I Grankultu
rerne i Borbjerg og 
Sevel Plantager paa 
Feldborg Distrikt 

har ofte- en forbav-

Fig. 3. Rødgran. Toppen afsvedet af Frost. 
En Sidegren fra øverste Grenekrans har rettet sig 

til lodret Stilling. 
Fichte. Der Gipfel ist abgefroren. 

Ein Seitenast aus dem obersten Quirl hat sich 
vertikal emporgerichtet. 

sende Mængde Planter faaet Topknoppen af bidt af Raavildt; 
l) AND. HOLMGREN: Om frostskador å gran i Norrland sommaren 1906. 
s) O. H. HUMBLE: Frostkadan å gran i Norrland sommaren 1906. 
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i Landbohøjskolens Ekskursionsberetning fra 1899 nævnes 
endog, at man et Sted i Borbjerg Plantage fandt 40 pCt 
af Granerne vildtbidte. Det er kun Graner i frodig Væksf 
med fyldige Knopper, som Vildtet gør Fortræd; naar Vækst
energien gaar tilbage, og Knopperne bliver svage, røres de al
deles ikke. Netop af den Grund ha r Skaden kun ringe øko
nomisk Betydning, da de kraftige Planter formaar at reprodu
cere Toppen. 

Fejning af Raavildt. Planten paa Fig. 5 er blevet beska
diget ved Fejning, der har dræbt den oprindelige Tops to sidste 
Aarsskud, hvorefter der har dannet sig to lige stærkt udviklede 
Topskud af Sekundær
knopper. 

Insektangreb. Fig. 6 
viser en omtrent 30aarig 
Gran fra Nordre Feld
borg Plantage. Væksten 
har været tarvelig, saa 
Træet kun er blevet 4 m 
højt. De sidste fem Aars 
Topskud var naaleløse; 
ved Grunden af femte 
sidste Aarsskud fandtes 
Larvegange og Ekskre
menter af Tortrix pacto-
lana, der tydeligvis har 
været Aarsag til, at de 
sidste fire Aarsskud har 
været smaa, og til at 
Toppen nu er udgaaet. 
Neden for Angrebsstedet 
var Træet ganske ube
skadiget, og fra Grene
kransen ved Grunden af sjette sidste Topskud havde en 
koglebærende Gren rettet sig op og i sin yderste Del formet 
sig som Topskud med kransstillede Sidegrene. I dette Tilfælde 
er det altsaa en seks Aar gammel Gren, der har formaaet at 
rette sig op, og det til Trods for, at dens Vægt er forøget af 
to Kogler. 

Sandpisk. Fig. 7 viser en Plante fra Sevel Plantage, Feld-

Fig. 4. Rødgran. Toppen afbidt. 
To Sideskud har rettet sig op. 

Fichte. Der Gipfel ist abgebissen. 
Zwei Seitentriebe haben sich emporgerichtet. 
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borg Distrikt, som gentagne Gange er blevet beskadiget af 
Sandpisk. Planten er nu ganske misdannet. En tidligere kraftig 
Top, der er fremhævet ved en Strimmel hvidt Papir, er nu 

dræbt, men bag den 
findes et kraftigt ny
dannet Topskud, der 
er beredt til at over
tage Førerskabet. To 
lignende Billeder har 
tidligere været gen
givne1). Skaden ved 
Sandpisk kan være 
meget følelig, selv 
om Planterne for
maar at danne ny 
Top, idet mange af 

dem vedbliver at 
være to- eller fler-
stammede. Jo kraf
tigere Væksten er, 
desto lettere afsluttes 
Kampen mellem flere 
konkurrerende Top
skud, saaledes at et 
af dem tager Magten. 

Kvælstofhunger. 
Hvorledes toptørre 
Planter i Hedens syg
nende Grankulturer 
kan uddanne nye 
Topskud, er vist ved 
flere Billeder i nævnte 
Afhandling, og det 
er tillige vist, at til 

Trods for Flerstammethed formaar Træerne ofte at give en 
enkelt Stamme med taalelig god Form. Idet jeg henviser til 
disse Billeder, skal her kun medtages et enkelt, Fig. 8, der 

Fig. 5. Rødgran. Toppen fejet. To nye Topskud, 
dannede af Sekundærknopper, fra det oprindelige 

Topskuds Grund. 
Fichte. Der Gipfel ist gefegt. Zwei neue Gipfel
triebe haben sich aus Sekundärknospen vom 

Grunde des ursprünglichen Gipfeltriebes 
aus gebildet. 

*) P. E. MÜLLER, K. RØRDAM, JOHS. HELMS, E. H. WØLDIKE: Bidrag til 

Kundskab om Rødgranens Vækstforhold i midtjydsk Hedebund. 1910. S. 76. 
(Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, Bd. III). 
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viser en Plante, som i flere Aar har været toptør. Den op
rindelige Top er lavklædt og ganske tør, men fra øverste le
vende Grenekrans har en Sidegren rejst sig op og er nu i Færd 
med at blive radiært udviklet. 

Snetryk. Fig. 9 viser et Træ, som for adskillige Aar siden 

Fig. 6. Rødgran. Toppen ødelagt af Tortrix pactolana. 
En Sidegren med Kogler har rettet sig op. 

Fichte. Der Gipfel ist durch die Tortrix pactolana 
zerstört. Ein Seitenast mit Zapfen hat sich emporgerichtet. 

har faaet Toppen afbrudt ved Snetryk. I Stedet for den op
rindelige Top er der dannet tre Hovedakser, saa vidt man nu 
kan se derved at tre Sidegrene har rettet sig op. Træet, der 
har antaget »Kandelaberform«, staar i Nordre Feldborg Plantage 
i Randen af en Bevoksning, der tidligere har stødt op til aaben 
Mark mod Øst, og mange af Træerne viser lignende Beskadi-
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gelser, hvilket ogsaa kan ses paa Billedet. At det her er Sne
tryk, der har gjort Skade, kan let skønnes af, at der ofte fin
des Rester af den knækkede Top, eller — som paa Billedet — 
et ujævnt og flosset Brud. Meget instruktive Billeder af Sne-
tryksgraner findes i Skogsvårdsforeningens Tidskrift for 19091). 

Topstævning. Der findes ved Feldborg Skovridergaard et 
Markhegn, bevok

set med gamle 
Rødgraner, som 

for mange Aar 
siden er blevne 
topstævnede i om
trent 2 m Højde. 

Stammerne var 
paa det Tidspunkt 
5-10 cm tykke ved 
Overskæringsste-

det. Mishandlin
gen har oftest be
virket, at flere af 
Sidegrenene har 
rettet sig op, saa 
at Træet har faaet 
Kandelaberform. 
Fig. 10 og 11 viser 
samme Træ; trods 
Beskadigelsen har 
Træet vokset fro
digt, men har be
varet Kandelaber
formen. 

Ofte er det 
ikke selve Grenen, 
der har rettet sig 

op, men fra et Sted paa Grenen, et Stykke fra dens Grund, 
har der udviklet sig et lodret Skud, saa at det ser ud, som 
om den oprindelige Grens yderste Del var et Sideskud ved 
Grunden af det lodrette Skud. Fig. 12 viser en Kandelaber
gran, hvis to lodrette Arme er opstaaet paa nævnte Maade. 

') EDVARD LUNDBERG: Skador af snöbrott. 

Fig. 7. Rødgran. Toppen ødelagt af Sandpisk. 
Der er dannet et nyt Topskud. 

Fichte. Der Gipfel ist durch Flugsand zerstört. 
Ein neuer Gipfeltrieb hat sich gebildet. 



[9] 143 

Fig. 13 har en lav Sidegren (til venstre), som har rettet 
sig op, desuden en lodret Stamme, parallel med den oprinde
lige og tæt op ad den, men endvidere to lave Sidegrene (til 
højre), som har fæstet sig til Bunden, slaaet Rod og udviklet 
sig til Træer, der tilsyneladende er selvstændige Individer; det 

Fig. 8. Rødgran. Toppen ødelagt af Kvælstofhunger. 
En Sidegren har rettet sig op. 

Fichte. Der Gipfel ist durch Stickstoffhunger zerstört. 
Ein Seitenast hat sich emporgerichtet. 

ene, nærmest Modertræet, er efterhaanden blevet overskygget 
og dræbt, men det andet har udviklet sig til et smukt Træ, som 
kun ved Stammens Bøjning forneden røber Forbindelsen med 
Modertræet. 

Væltning. Naar en ung Gran af en eller anden Grund 
vælter, f. Eks. ved Storm, Snetryk eller Paakørsel, saa dens 
Stamme kommer til at indtage en hældende Stilling, vil Top
pen efterhaanden bøje sig opefter, indtil den naar lodret Stil-
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ling. Bøjningen foregaar i en stor Del af den skraatstillede 
Stamme, derved kommer Toppens yderste Del over Lodlinien, 
men saa standser Bøjningen, og der sker en modsat Bevægelse. 

Er Træet væltet saa grundigt, at Roden til Dels er revet ud 
af Forbindelsen med Jorden, og Stammen er kommen til at 
hvile paa Jorden, vil Toppen bøje sig opefter, saaledes som 
foran beskrevet, men det hænder ofte, at der tillige danner sig 

Fig. 9. Rødgran. Toppen afbrudt af Snetryk. 
Fichte. Der Gipfel ist durch Schneedruck gebrochen. 

andre Toppe, udgaaende fra Stammen og opstaaede enten af 
Grene eller af Sekundærskud fra Stammen. Er der dannet 
flere Erstatningstoppe, saa findes den største som Regel nær
mest Roden, og Størrelsen aftager derefter mod Toppen. Efter 
en Aarrækkes Forløb kan de nederste Toppe være formede 
ganske som selvstændige Træer. Fig. 14 viser et saadant Træ 
fra Tisvilde, der for mange Aar siden er væltet og af Skov
arbejderne kaldtes »Skonnerten«. Billedet er taget i 1898. 
Træet har nederst en Top, af Tykkelse som den liggende 
Stamme og som Træerne i den omgivende Bevoksning, der
næst en noget tyndere Top og flere mindre, der nu er dræbte 
ved Overskygning, og endelig Træets oprindelige Top, der efter 
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dobbelt Bøjning er kommen i lodret Stilling og fremdeles er 
levende. Et lignende Træ findes i Silkeborg Sønderskov, an
dre har jeg set paa Lindenborg Distrikt og i Sofie Amalie-
gaards Skov. 

Fig. 15 viser et Træ i Thorsøbakker paa Silkeborg Di
strikt; desværre er det væltet for anden Gang, efter at jeg havde 

Fig. 10. Kandelabergran, opstaaet ved Topstævning. 
Durch Gipfelschneidelung entstandene Kandelaberfichte. 

fundet det, men inden jeg fik det fotograferet. Den bugtede 
Stamme tilhøjre er den oprindelige Stamme, den rette Stamme 
er dannet efter Væltningen og stod ganske lodret, indtil Træet 
væltede anden Gang. 

I Skogsvårdsforeningens Tidskrift findes flere Meddelelser 
om lignende Graner1). 

') I. HULTING: Omkullfallan gran med grenar, som antagit trädform. 
1904. Samme: Gran med tre til tråd utvuxne grenar. 1904. — N. AF ZELLÉN: 
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Vindens Indvirkning. I mit Arbejde om Skovfyrren paa 
Tisvilde—Frederiksværk Distrikt1) har jeg givet nogle Medde
lelser om, hvorledes Rødgranen former sig, naar dens Top 
under barske Vindforhold bliver ødelagt ved Vindslid eller ved 
Udtørring foraarsaget af for stærk Fordampning. Meddelel
serne er ledsagede af fiere Billeder. Idet jeg i øvrigt henviser 

til Tekst og Billeder paa 
nævnte Sted, skal jeg her 
kun nævne, at det er 
vist, hvorledes Eistat-
ningstop kan opstaa ved, 
at Grene retter sig op, 
ved Dannelsen af Sekun
dærskud, og ved at lave 
Grene slaar Rod og der
efter vokser op til selv
stændige Træer. 

Efter det Udseende, 
som Rødgraner antager, 
naar deres normale Byg
ning bliver ændret ved 
ydre Paavirkning, ved 
Indgreb af Dyr eller 
Mennesker eller ved kli
matiske Faktorer: Frost, 
Vind eller Snetryk, giver 
Professor C. SCHRÖTER2) 

dem forskellige Navne. 
Af saadanne særlige Vækstformer kan nævnes: 
Die V e r b i s s - F i c h t e , der er formet ved Kreaturbid, og 

som, naar den omsider er bleven saa bred, at Kreaturerne 
(navnlig Geder) ikke kan naa ind til Midten, danner Topskud og 
fortsætter sin Vækst paa normal Maade. Dannes der paa den 

Fig. 11. Kandelabergran, opstaaet ved 
Topstævning. 

Durch Gipfelschneidelling entstandene 
Kandelaber flehte. 

Grangrenar med stamform. 1906. — NIELS SYLVÉN: Trenne skogsträd med grenar, 
som antagit stamform. 1908. — E. HEDEMANN-GADE : Några skogsträd med stam-
lika grenar. 1909. 

') Tidsskrift for Skovvæsen. 1902. B. 
2) Ueber die Vielgestaltigkeit der Fichte. Zürich 1898. 
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forbidte Purre to lige kraftige Stammer, opstaar: Die Zwil 
l i n g s f i c h t e , og naar der er flere lige kraftige Stammer: Die 
G a r b e n f i c h t e . 

Fig. 16 viser en forbidt Rødgran, der efter i mange Aar 
at have været holdt nede af Kronvildt endelig har formaaet 
at sende Topskud til Vejrs, 

Die S c h n e i t e l f i c h t e er formet ved stadig Afskæring af 
Grenespidserne til Foder 
eller Strøelse. 

Die K a n d e l a b e r 
f i c h t e opstaar, naar Top
skuddet gaar tabt, hvor
efter Sidegrene retter sig 
op og danner flere Toppe. 

Die H a r f e n f i c h t e 
kaldes en væltet Gran, der 
har dannet flere Toppe 
(som Fig 14). 

S t r a u c h f i c h t e , Po l 
s t e r f i c h t e og Mat t en 
f i ch t e er alle lave For
mer, som opstaar, naar 

Topskuddet gentagne 
Gange ødelægges ved kli
matiske Paavirkninger, 
navnlig ved Vinden. 

Det forekommer mig 
ikke nødvendigt her i 
Landet at have særlige 
Betegnelser for de for
skellige Vækstformer; det 
er vigtigere at vide, hvorledes de forskellige skadelige Ind
virkninger kan paavirke Træets Form. 

Hvorledes de forskellige Vækstformer opstaar som Følge 
af Beskadigelserne, gaar SCHRÖTER ikke dybere ind paa. Han 
anfører blot i al Almindelighed: »Die Fichte zeichnet sich 
durch ein fast unbegrenztes Regenerationsvermögen durch 
Normalknospen aus. Wenn Endknospen verloren gehen, so 
sprossen, wie namentlich FRANK gezeigt hat, am Grunde der 
Jahrestriebe, aus der Achsel der Knospenschuppen, zahlreiche 

Fig. 12. Kandelabergran. De lodrette Grene 
er Ikke de oprindelige Sidegrene. 

Kandelaberfichte. Die senkrechten Aeste 
sind nicht die ursprünglichen Seitenäste. 
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Ersatztriebe hervor«. At Grene kan træde i Stedet for øde
lagte Topskud, nævnes dog ogsaa. 

Hos A. B. FRANK 1 ) omtales, at Sekundærknopper, som 
først dannes efter at Beskadigelse har fundet Sted, særlig 
forekommer hos Rødgran, hvor de dannes i Knopskælvink

lerne ved Skud
dets Grund. 

M. BÜSGEN3) 

omtaler Rødgra
nens Sekundær
knopper saale-
des: »DieFähig
keit zur Erzeu
gung solcher Se
kundärknospen 

besitzt nament
lich die Fichte, 
und darauf be
ruht zum grossen 
Teil die unver
wüstliche Repro

duktionskraft 
nach Schnitt oder 
Verbiss, welche 
sie so geeignet 
zur Hecken

pflanze macht.« 

KIRCHNER, 

LOEW og SCHRÖ

TER giver Rød
granens Evne til 

at reproducere sin Top en udførlig Omtale8). I en Indledning, 
skreven af KIRCHNER, hedder det: »Ligesom hos Ædelgran kan 
hos Rødgran — efter Tab af Topskuddet eller Endeknop
pen — Hovedskuddets stærke geotropiske Kraft gaa over paa 
et eller nogle af Sideskuddene, som da, hvis de ikke er for 
gamle, retter sig op og antager radiær Form. Dannelse af 

Fig. 13. Kandelabergran med Grene, der har slaaet Rod. 
Kandelaberfichte mit Aesten, die Wurzel gefasst haben. 

') Die Krankheiten der Pflanzen. 1895. II. Auflage. I. Band. S. 95—99. 
2) Bau und Leben unserer Waldbäume. 1897. 
s) Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Band I. 1904. 
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Erstatningstop gaar lettere hos Rødgran end hos den mere 
dorsiventrale Ædelgran. Det er ikke alene, som FRANK an
tager, de 1—2 aarige Grene, der er i Besiddelse af Evne til at 
rette sig op, men selv de tolvaarige, ja endog ældre Grene, 
kan rette sig helt fra Grunden, især naar deres Vægt ikke er 
stor og Dannelsen af Rødved paa den oprindelige Underside 
er særlig stærk. Naar Toppen er gaaet tabt, vil som Regel 
samtlige Grene i øverste Grenekrans rette sig op, i hvert Fald 

Fig. 14. Væltet Rødgran med flere Toppe. 
Umgefallene Fichte mit mehreren Gipfeln. 

den Del af dem, der er under fem Aar, undertiden er det dog 
kun enkelte Grene, som retter sig. Ikke sjældent varer Krum
ningen af den flere Aar gamle Gren endnu, efter at Spidsen 
har naaet den lodrette Stilling, derefter bøjer Spidsen atter til
bage, og der kan dannes en flere Gange bøjet Top. Ved svig
tende Vækstenergi, fremkaldt f. Eks . ved Beskygning, rejser 
Sidegrenene sig ikke, men fra deres Grund kommer der et 
eller flere Skud, der er dannet af sovende Øjne, af hvilket et 
erstatter Topskuddet.« 

»Som Følge af Lemlæstelse danner der sig i Bladhjør
nerne af Naalene eller Knopskællene Knopper af ganske usyn-
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lige Anlæg, der under sædvanlige Forhold ikke vilde have ud
viklet sig. Paa Evnen til at danne Sekundærknopper beror 
for en stor Del Rødgranens »unverwüstliche« Evne til at re
producere sig efter Beskæring eller Bid, og denne er det, som 
gør den vel skikket til Hækplante.« 

Fig. 15. Væltet Rødgran med to Stammer. 
Umgefallene Fichte mit zwei Stammen. 

Den sidste Sætning er som man ser taget direkte fra 
BÜSGEN. 

At som Regel samtlige Grene i øverste Grenekrans retter 
sig op, naar Toppen gaar tabt, kan jeg ikke indrømme, det 
er vist endog meget sjældent, derimod kan der nok være 
mere end een, som ogsaa flere af mine Billeder viser, men i 
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de fleste Tilfælde er der kun een Gren, som indtager Top
skuddets Stilling. 

At det afhænger af Træets Vækstenergi, om det bliver en 
Sidegren eller et Sekundærskud, der bliver Træets fremtidige 
Top, er maaske nok rigtigt, men det er vanskeligt at afgøre, 
da den skadelige Virkning i mange Tilfælde berører ikke alene 

Fig. 16. Vildtbidte Rødgraner, der nu har dannet Toppe. 
Abgebissene Fichten mit neugebildeten Gipfeln. 

selve Topskuddet, men ogsaa de øverste Sidegrene, saaledes 
Frost og Kvælstof hunger. 

Ogsaa ROBERT HARTIG har beskæftiget sig med Spørgs-
maalet om Dannelse af Erstatningstop hos Rødgran og har 
flere fortræffelige Illustrationer1). 

Professor O. G. PETERSEN har i sin Forstbotanik afbildet 
forskellige Vækstformer for Rødgran, og i »Forstbotaniske Un
dersøgelser« beskæftiget sig med Ædelgranens Evne til at danne 
Erstatningstop. 

*) Holzuntersuchungen. 1904. 
Det forstlige Forsøgsvæsen. IV. 21. April 1914. 11 
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//. Rødgraner med vrang Form. 
Lige siden LINNÉS Dage har Botanikere og Forstmænd 

været opmærksomme paa, at der undertiden kan forekomme Af
vigelser fra den normale Bygning hos Rødgranen, uden at 
Paavirkning udefra kan være Aarsagen, og som derfor maa 
antages at skyldes arvelig Tilbøjelighed. Iagttagelserne er med 
Flid optegnede og offentliggjorte, ofte ledsagede af Billeder, 
saa at der findes en righoldig Litteratur om Rødgranens »Spiel
arten«. De fleste af de ældre Iagttagelser er samlede af Pro
fessor C. SCHRÖTER1), der tillige giver en fuldstændig Forteg
nelse over hele den herhen hørende Litteratur. 

Efter at Professor A. OPPERMANN har indført Betegnelsen 
»Vrange Bøge«2) i vor Litteratur for Bøge, hvis Vækst afviger 
fra det normale som Følge af særlige, formentlig medfødte, 
Anlæg, vil det være rimeligt at bruge tilsvarende Betegnelse 
for de abnorme Graner, som Tyskerne kalder »Spielarten«. 

SCHRÖTER inddeler de vrange Graner saaledes: 
A. Efter Væksten. 

a. Efter Grenenes Retning. 
1. Hängefichte. 
2. Trauerfichte. 
3. Vertikalfichte. 

ß. Former med svag Forgrening. 
4. Schlangenfichte. 
5. Astlose Fichte. 

y. Former med rig Forgrening. 
6. Säulenfichte. 
7. Kugelfichte, Hexenbesenfichte. 
8. Zwergfichte. 

B. Efter Barken. 
9. Dickrindige Fichte. 

10. Zizenfichte. 
Endelig Grupperne C. og D. henholdsvis efter Naalenes og Kog

lernes Bygning. ,, 
De ti ovenfor angivne Former i Grupperne A. og B. karakteri

seres saaledes: 
1. Hängefichte (Hængegran). 

Talrige Sidegrene af første Orden, særlig i Træets øverste Del. 
De højt siddende Grene er rettede skraat opad, de lavere siddende er 

') Anførte Sted. 
2) Det forstlige Forsøgsvæsen. Bd. II. 1908. 
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omtrent vandrette, dog bøjer de fra Stammen noget nedad og hæver 
derefter Spidsen skraat opad. Talrige Grene af anden Orden, lidet 
forgrenede, meget lange, indtil 3 m (sjældnere 6 m), og slappe, de 
hænger lodret ned som Piskesnore, er meget bøjelige, kredsrunde og 
tynde. Naalene staar ud til alle Sider. Da de fleste ældre Graner 
ha r hængende Sidegrene af anden Orden, maa Hovedvægten lægges 
paa den ringe Forgrening og den store Længde. 

2. Trauerfichte (Sørgegran). 
Saavel Hovedgrene som Grene af højere Orden er paafaldende 

tynde, i mindst Halvdelen af Højden fra Jorden hænger de nedad, 
tæt til Stammen, hvorved Kronen bliver meget smal. 

3. Vertikalfichte (Vertikalgran). 
Grenene af første Orden retter sig stejlt opad. 

4. Schlangenfichte (Slangegran). 
Grene af første Orden er sparsomt til Stede, og sidder ofte ikke 

i Kranse; de er lange, lige, snoede eller slangeformigt krummede, 
enten slet ikke forgrenede eller dog kun meget sparsomt. Naalene 
sidder rundt om Grenene og bevares i omtrent 10 Aar. 

5. Astlose Fichte (Grenefri Gran). 
Adskiller sig fra Slangegran ved at være ganske uden Grene, kun 

bestaaende af en Stamme. 
6. Säulenfichte (Søjlegran). 

Kronen er smalt cylindrisk; paa de korte, stive, vandrette eller 
lidt nedad bøjede Hovedgrene sidder rigt forgrenede, tætle Knipper 
af korte Skud. Træet er ofte »dichotyp« (tveformet), saaledes at dets 
nederste Del ha r normal Bygning, medens kun den øverste Del er 
abnormt udviklet. 

7. Kugelfichte, Hexenbesenfichte (Kuglegran). 
Træet har først udviklet sig normalt, men derefter former Kro

nen sig som en kæmpemæssig Heksekost. 
8. Zwergfichte (Dværggran). 

Formen kan variere meget, men fælles er de korte, rigt forgre
nede Skud og de korte Naale. 

9. Dickrindige Fichte (Tykbarket Gran). 
Barken er indtil 9 cm tyk og ligner Barken paa Lærk eller Fyr. 

10. Zizenfichte. 
Stammen er, i hvert Fald paa den nederste Del, dækket af kegle

formede Forhøjninger af indtil 3 cm Tykkelse. 

I de senere Aar er der i Skogsvårdsforeningens Tidskr i f t 

beskreve t en Mængde Graner m e d a b n o r m Vækst , navn l ig 

S langegraner (Ormgran) og Søj legraner (Pelargran) 1 ) . 

*) 1907: ERIK G E E T E : Gran af ovanlig typ ; H. HESSELMAN: Fjällgran af 

ovanlig typ. — 1908: GÖSTA RABENIUS: Gran af ovanlig typ. ; R. LÜBECK: 

Egendomliga barrträdsformer; ADOLF TAMM: Vacker ormgran; NIELS SYLVÉN: 

Ormgraner i Hassle socken, Dichotyp gran från Forserum i Småland, Pelar-
11* 
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Vrange Graner kan man ikke vente at træffe i stort Antal 
i vort Land, hvis Granbevoksninger overvejende er frembragte 
ved Plantning med et Materiale, som har levet sin første Ung
dom i Planteskole og har været Genstand for Sortering, saa-
vel før Priklingen som før Udplantningen. At dog ikke alle 
vrange Former bliver vragede, selv ved skarp Sortering, skal 
omtales nedenfor, og det skal nok vise sig her, som i andre 
Lande, at naar først Opmærksomheden er blevet henledet paa 

Fig. 17. Hængegran i Tisvilde Hegn. Tisvilde—Frederiksværk Distrikt. 
Hängefichte in Tisvilde Hegn. Revier Tisvilde—Frederiksværk. 

de vrange Former, saa vil der blive fundet en Del af dem. 
Oftest har de vrange Graner en mindre stærk Vækst end de 
normale, og de forsvinder derfor efterhaanden af de rene, tæt 
sluttede Bevoksninger ved Overskygning og Udhugning. 

liknande gran, Tabulæformis-artede granar å Holaveden; D. HDLTMARK: Gra-
nar af ovanlig typ ; KÜRT LANDGRAF: Grenløs omgran; H. HESSELMAN: Be-

ståndsbildande ormgran. — 1909: ADOLF WELANDER: Tvenne dichotypa granar 
från Södermanland; K. JOHANSSON: En paraplygran; HENRIK JELSTRUP: Di-

chotyp gran i Norge; FRITIOF THELIN: Dichotyp gran. — ERIK G E E T E : Några 
bidrag belysande granens formvariationar; GUNNAR ROSENBLAD : Egendomlig gran. 
— 1912: O L O F T A M M : Pelarliknande gran från Söderteljetrakten; EDVARD LUND
BERG: En pelargran; WALDEMAR SAMUELSSON : Två granar med märklig forgrening. 



[21] 155 

I de gamle Saaningskulturer paa Hederne er formentlig 
de fleste vrange Graner, som der muligvis har været, nu for
svundne. Mest Udsigt er der til at finde vrange Former i Be
voksninger, der endnu ikke ere fuldt sluttede, enten fordi Al
deren endnu ikke er saa høj, at Slutningen har kunnet indtræde 
overalt, eller fordi 
Kulturen har væ
ret ufuldstændig, 
samt i Granbe
voksninger, der er 
blandede med Lys
træer. 

Jeg skal i det 
følgende omtale 
nogle vrange Gra
ner, som jeg har 
truffet paa, idet jeg 
tager dem i Orden 
efter SCHRÖTERS 

Rækkefølge. 
Hængegranens 

Bygning afviger jo 
kun lidt fra de 
normale Graners, 
i hvert Fald fra 
den Type, som 
man i Sverige kal

der Kamgran1). 
Hovedvægten maa 
lægges paa den 
ringe Forgrening 
og den store Læng
de af Grenene af anden Orden, siger SCHRÖTER, men Grenene 
maa jo først være korte, inden de kan blive lange, og naar 
man alene spørger efter Graner, hvis Grene af anden Orden 
hænger lodret ned og er lidet forgrenede, vil der sikkert kunne 
paavises en Del her i Landet. 

Fig. 18. Hængegran i Tisvilde Hegn. 
Tisvilde—Frederiksværk Distrikt. 

Hängefichte in Tisvilde Hegn. Revier 
Tisvilde—Frederiksværk. 

') NIELS SYLVÉN : Studier öfver granens formrikedora. Meddelanden från 
Statens Skogsförsöksanstalt. 1909. 
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I Tisvilde Hegn, Afd. 24 *) stod der tidligere en stor Gran 
med lange, nedhængende Grene af anden Orden. Træets ne
derste Del er vist i Fig. 17. Fotografiet er taget i 1898. Be
voksningen blev senere afdrevet, idet man dog skaanede dette 
Træ, der stod nær ved en Afdelingslinie, men det kunde ikke 
taale den frie Stilling, og blev derfor senere fældet. 

Yngre Hængegra-

JSlr ner har jeg fundet 
i Afd. 6 og Afd. 51 
i Tisvilde, den før
ste er vist i Fig. 18; 
om de eksisterer 
endnu, er mig ikke 
bekendt. En tem
melig stor Hænge
gran har Skovrider 
WØLDIKE vist mig 
i Vindum Skov, 
Fig. 19. Flere an
dre har jeg set 
forskellige Steder i 
Randene af ældre 
Bevoksninger,hvor 
Grenene har kun
net holde sig le
vende langt ned ad 
Stammen. 

Vertikalgranen 
blev først beskre
vet af Grev F R . 
BERG 2 ) , der om-

Fig. 19. Hængegran i Vindum Skov. Viborg Distrikt. t a l e r e t e n k e l t 

Eksemplar, som 
ellers normalt, men 

w 

Hängefichte in Vindum Skov. Revier Viborg 

han kalder Pyramidalfichte. Træet er 
Sidegrenene stræber opad sammen med Stammen, paa lig
nende Maade som Grenene hos Pyramidepoppel, og har radiær 
Udvikling. Et Fotografi, som ledsager Beskrivelsen, angives 

:) Afdelingsnumrerne svarer til den i 1880 foretagne Inddeling af Skov
distriktet, som var gældende indtil 1911. 

2) Einige Spielarten der Fichte. Dorpat 1887. 
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at være mindre tydeligt, da Grenene kun ses som ganske fine 
Striber. Et Træ, der minder paafaldende om BERGS Fotografi, 
har jeg fundet i Tisvilde, Afd. 33. Et Fotografi fra 1898 er 
gengivet i Fig. 20. Det gælder om dette Billede, som om 
BERGS, at det ikke gengiver Virkeligheden tydelig nok. Træet 
eksisterer formentlig 
ikke mere. 

Der findes under
tiden Kandelabergra
ner, hvis oprindelige 
Topskud er bevaret 
ubeskadiget; de har 
efter Professor SCHRÖ

TERS Mening oprinde

ligt været Vertikal
graner. For øvrigt er 
denne vrange Form 
meget sjælden. 

Slangegran. En ty
pisk Slangegran fandt 
jeg i 1898 i Tisvilde, 
Afd. 33. Den var c. 
4 m høj ; de fleste 
Grene sad vel i Kranse, 
men var ugrenede 
eller havde kun gan
ske faa Sidegrene, det 
sidste navnlig nær ved 
Jorden. Jeg har se
nere forgæves søgt 
efter Træet, der er 
gengivet i Fig. 21. Et 
ganske lignende Eksemplar fandt jeg i 1899 i Amtsplantagen 
ved Sandkroen syd for Tisvilde Hegn, hvor det stod i en 
15—20aarig Bevoksning, tæt omsluttet af normale Graner; 
det er rimeligvis nu forsvundet. Et mindre typisk Eksemplar 
stod i Tisvilde i en Bevoksning ved Raabjerg; da det var et 
Randtræ, eksisterer det maaske endnu. 

En ung Slangegran, der har flere Hovedakser fra Grunden, 
fandt jeg i 1908 i Afd. 46 i Borbjerg Plantage, hvor Kulturen 
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Fig. 20. Vertikalgran i Tisvilde Hegn. 

Tisvilde—Frederiksværk Distrikt. 
Vertikalfichte in Tisvilde Hegn. Revier 

Tisvilde—Frederiksværk. 
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var blevet udført i 1901 med fireaarige Planter. Der tilplan
tedes i dette Aar to Afdelinger i Borbjerg Plantage, og jeg 
lod det forhaandenværende Plantemateriale sortere, saaledes at 
de mindste Planter bleve brugte i Afd. 46, men selv disse var 

dog fuldt forsvarligt Plante
materiale, og det synes derfor 
mærkeligt, at Slangegranen 
har kunnet undgaa at blive 
kasseret, da den dog sikkert 
ogsaa. som fireaarig har været 
meget vrang. I 1909 flyttede 
jeg den ind i Feldborggaards 
Have, hvor den senere er 
blevet afgnavet af en Hest. 
Fotografiet, Fig. 22, er taget 
i 1909 efter Flytningen, da 
Træet var 12 Aar gammelt. 

Et Træ af samme Type 
og c. 1 m Højde findes i 
Storarden Skov, Lindenborg 
Distrikt. Det staar i en Plant-
ningskultur og er meget min
dre end de omgivende Træer 
Billedet er fra 1912. Fig. 23. 

Endnu yngre Slangegra
ner findes i Sevel Plantage, 
Afd. 89. De er særlig inter
essante derved, at de er frem
komne af Frø fra Distriktet. 
I Vinteren 1900—1901 blev 
der samlet Kogler af fældede 
Træer i Østre Hoved, altsaa 
af de ældste og største Træer, 

der findes paa Feldborg Distrikt. Frøet blev udtaget af Kog
lerne i Distriktets Frøanstalt og saaet i Planteskole; Planterne 
blev priklede som toaarige og udplantede som fireaarige i et 
Forsøgsareal af 4 Tdr. Lds. Størrelse1). Der findes i alt 5 

') Jvf. P. E. MÜLLER og JOHS. HELMS : Forsøg med Anvendelse af Kunst

gødning til Grankultur osv. S. 280 [10]. Det forstlige Forsøgsvæsen i Dan
mark. Bd. III. 1913. 

Fig. 21. Slangegran i Tisvilde Hegn. 
Tisvilde—Frederiksværk Distrikt. 
Schlang en flehte in Tisvilde Hegn. 

Revier Tisvilde—Frederiksværk. 
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Fig. 22. Slangegran fra Borbjerg Plantage. Feldborg Distrikt. 
Schlangenfichte aus Borbjerg Plantage. Revier Feldborg. 

Fig. 23. Slangegran i Storarden Skov. Lindenborg—Mylenberg Distrikt. 
Schlangenfichte in Storarden Skov. Revier Lindenborg—Mylenberg. 
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Slangegraner, hvoraf de 3 blev fotograferede i Foraaret 1912, 
altsaa da de var 11 Aar gamle. Fig. 24 a—c. Om de 5 Planter 
stammer fra Frø af samme Træ, og om dette har været en 
Slangegran, kan naturligvis ikke nu afgøres, men det er i hvert 
Fald sandsynligt. 

I Storarden Skov har Skovrider C. WEISMANN vist mig en 
særdeles smuk Slangegran, der staar i en aaben Bevoksning 
mellem jævnaldrende Rødgraner af omtrent samme Størrelse. 
Dens Grene er levende omtrent til Jorden og sidder dels i 
Kranse, dels spredte. De er lange og tynde og meget spar
somt forsynede med Sidegrene, navnlig i Træets øverste Del. 

Fig. 24 a—c. Slangegraner i Sevel Plantage. Feldborg Distrikt. 
Schlangenfichten in Sevel Plantage. Revier Feldborg. 

Billedet, Fig. 25, er taget i 1912. Træet var den Gang omtrent 
28 Aar gammelt, Højden 9 m og Omkredsen i Brysthøjde 60 cm. 
Fig. 26. viser 3 Aarsskud af en Sidegren. Længden var for 
1911: 16 cm, 1910: 12 cm og 1909: 20 cm. Skuddet fra 
1910 havde en Sidegren af 5 cm Længde og Skuddet fra 
1909 ligeledes en Sidegren, som i de to sidste Aar var bleven 
15.5 cm lang. Naalene var 20—24 mm lange. 

Der findes flere andre Slangegraner paa Lindenborg Distrikt 
og adskillige, som har noget af Slangegranernes Natur i sig. 
Fig. 27 viser en smuk Slangegran fra Vedsted Skov, fotogra
feret i 1913 af Forstassistent O. FABRICIUS. Fig. 28 viser en 
2.2 m høj Slangegran fra Storarden Skov, fotograferet 1912. 
Træet staar ved et Spor i Kanten af en Plantningskultur, men 
uden for Planterækkerne, saa det er formentlig selvsaaet. Ved 
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Fig. 25. Den store Slangegran i Storarden Skov. Lindenborg—Mylenberg 
Distrikt. 

Die grosse Schlangenfichte in Storarden Skov. Revier 
Lindenborg—Mylenberg. 
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Jægersborg Mark i Udkanten af Skoven blev der i Vinteren 
1911—12 fældet en stor Slangegran. Efter at Bevoksningen 
var blevet lysstillet til Underplantning med Ædelgran, var Træet 
vokset stærkt i Tykkelse. Det stod meget udsat for Vesten
vinden, var 65 Aar gammelt, ca. 14 m højt og Stammen 24 cm 

tyk i Brysthøjde. Skovar
bejderne sagde, at Veddet 
var at hugge i som tørt Træ 
»sejgt og tvært«. Der fore
ligger ikke noget Billede af 
denne store Slangegran, der, 
som Skovrider WEISMANN 

skriver, »desværre maatte 
bort», men den bar nogle 
Kogler, af hvilke der er ud
taget Frø. En Del af Frøet 
blev overladt mig og har 
givet ca. 150 Planter1). 

Kuglegran (Heksekoste
gran). I Storarden Skov 
findes ved »Søndre Bom« 
en anselig Kuglegran, 3.8 m 
høj, 39 cm i Omkreds i 
Brysthøjde. Da den staar 
i Randen af en tæt Bevoks
ning, er det ikke muligt at faa 
et godt Billede af den, men 
Fig. 29 kan dog nok give 
en Forestilling om Træets 
Ydre. Toppen dannes at 
6 omtrent lige svære Grene, 
hvoraf to gaar lyreformigt 
tilvejrs, de fire gaar til Si
derne. Fra den ene Gren 
er der stærkt Harpiksflod. 

Hver af Grenene ligner en stor Heksekost. Ogsaa de lavere 
Sidegrene har Heksekostdannelser, men en Sidegren (tilhøjre 

*) En anden Prøve har Skovrider WEISMANN sendt til Forstanderen for 
Det forstlige Forsøgsvæsen, og et betydeligt Antal Frøbedsplanter findes nu i 
Lyngby Skov. A. O. 

Fig. 26. Gren af den store Slaugegran i 
Storarden Skov. Lindenborg—Mylenberg 

Distrikt. 
Ast der grossen Schlangenfichte aus 

Storarden Skov. Revier Lindenborg— 
Mylenberg. 
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paa Billedet) har rettet Spidsen op og formet sig som et lille 
Træ med normal Bygning. Fig. 30 a—b viser yderste Del af 
to lave Sidegrene, efter at Naalene er faldne af. De længste 

^ll^Uii^iX : £ Ä ^ ^ 
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Fig. 27. Slangegran i Vedsted Skov. Lindenborg—Mylenberg Distrikt. 
Schlangenfichte in Vedsted Skov. Revier Lindenborg—Mylenberg. 

Naale var 10 mm lange, men de fleste var kun halvt saa lange. 
Dværggran. I Borbjerg Plantage, Afd. 54 fandt jeg for 

nogle Aar siden en lille tæt Gran, der paafaldende adskilte sig 
fra de omstaaende Graner, som var i frodig Vækst og truede 
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med at overvokse Dværgen. For at den ikke skulde gaa til
grunde, tog jeg den op i 1909 og flyttede den ind i Feldborg-
gaards Have, hvor den fremdeles staar med ganske uforandret 
Udseende. Kulturen i Borbjerg var frembragt i 1899 ved Plant
ning af fireaarige Planter, Dværggranen var altsaa 14 Aar gam
mel, da den blev flyttet. Højden var 35 cm. Billedet Fig. 31 

- • ; . . . . - J ? , , 

Fig. 28. Slangegran i Storarden Skov. Lindenborg—My-
lenberg Distrikt. 

Schlangenfichte in Storarden Skov. Revier 
Lindenborg—Mglenberg. 

er taget kort efter Flytningen. Hovedgrenene er meget korte 
og tæt besatte med korte, stærkt grenede Sideskud. 

Et lignende, men højere og meget ældre Træ har jeg fun
det i Søndre Feldborg Plantage, hvor det staar i en aaben, 
mislykket Kultur, frembragt ved Plantning omkring 1845. 
Træet er altsaa nu 60—70 Aar gammelt. Billedet Fig. 32 er 
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taget i Efteraaret 1913. Træet har Form omtrent som en Hø
stak; det er eenstammet ved Grunden, men Hovedaksen deler 

Fig. 29. Kuglegran i Storarden Skov. Lindenborg—Mylenberg Distrikt. 
Kugelfichte in Storarden Skov. Revier Lindenborg—Mylenberg. 

sig gentagne Gange opefter. Det har talrige, tæt siddende Side
grene, som bærer en Mængde uregelmæssigt fordelte Skud og 
mange uudviklede, men tydelige Knopper. Fig. 33 viser en 
Hovedgren i naturlig Stilling, udtaget omtrent midt paa Stam
men. Fig. 34 a—b gengiver Kviste af Hovedgrenen, henholdsvis 
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med og uden Naale. De mange uudviklede Knopper ses tyde
ligt navnlig paa Fig. 34 b. 

Tykbarket Gran. Professor O. G. PETEBSEN har i sin 
Forstbotanik et Billede af et Stammestykke af en tykbarket 

Fig. 30 a—b. Kviste af Kuglegranen i Storarden Skov. Lindenborg—Mylenberg 
Distrikt. 

Aeste der Kugelfichte aus Storarden Skov. Revier Lindenborg—Mylenberg. 

Gran, som jeg i sin Tid fandt i Tisvilde; et lignende Træ har 
jeg senere truffet paa i Nordre Feldborg Plantage, dog først 

efter at det var fældet. 

De forskellige vrange 
Former (Spielarten) af 
Rødgran har været op

fattede som »Muta
tioner«, Underarter, der 
uden Mellemled — ved 
Spring — er opstaaet af 
Hovedarten1). Dette er 
dog næppe rigtigt, dels 
fordi der kan fore
komme Overgangsfor-
mer mellem normale 
og vrange Graner, dels 
fordi det ved de fore-

1&C:M 

• 1 

..v"X. •:.• 
• -Vi AV-

Fig. 31. Dværggran fra Borbjerg Plantage. 
Feldborg Distrikt. 

Zwergfichte aus Borbjerg Plantage. 
Revier Feldborg. 

') Prof. GUNNAR ANDERSSON: Om barrträdsraser och deras renodling. 
Skogsvårdsforeningens Tidskrift 1906, S. 319. 
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tagne Udsædsforsøg har vist sig, at ikke alt Afkommet har 
arvet Modertræets særlige Form. Studiet af denne Sag er dog 
meget vanskelig, dels fordi de vrange Graner oftest er lidet 
frugtbare, og dels fordi Granens Hunblomster bestøves ved 
Vindens Hjælp. Man kender altsaa vel Moderen til Afkom-

Fig. 32. Dværggran i Søndre Feldborg Plantage. 
Feldborg Distrikt. 

Zwergfichte in Sondre Feldborg Plantage. 
Revier Feldborg. 

met, men ikke Faderen, og Afkommet kan være et Kryds
ningsprodukt af en vrang og en normal Gran. 

I Udlandets botaniske Haver findes der mange vrange Rød
graner, frembragte ved vegetativ Formering, og ogsaa her i Landet 
kan saadanne træffes1). Fig. 35 viser en Slangegran i Ravnholt 

*) I den forstbotaniske Have ved Charlottenlund findes mange smukke' 

Slangegraner. 
Det forstlige Forsøgsvæsen. IV. 21. April 1914. 12 
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Park fotograferet af F . TORNØE ; om dens Oprindelse vides 
kun, at den er købt hos en Gartner. Meddelelser om For
mering ved Frø er derimod meget sparsomme. F . C. SCHÜBELER 

angiver1) at have saaet Frø af Slangegran, der kun gav een 
Plante, og den havde endnu i sit 8. Aar med 78 cm Højde 
omtrent normal Form, dog sad Naalene tættere og var tyndere 
end sædvanligt, og sidste Aarsskud havde en saadan Form, at 
det kunde se ud, som om Træet var paa Vej til at udvikle 
sig som Slangegran. F . BERG angiver, at SCHÜBELER af 6 Frø

korn fik 3 nor
male Graner og 3 
Slangegraner. 

At Slangegra
nens Form kan 
nedarves er sand
synligt, da man i 
Sverige paa flere 
Steder har fundet 
flere Slangegraner 
paa et lille Om-
raade, uden at der 
foreligger nogen 
særlig Aarsag til, 
at der netop paa 
disse Lokaliteter 
findes saadanne 

vrange Former; 
de maa derfor an
tages at være Af
kom efter eet Mo
dertræ2). De fem 
Slangegraner i Se-

vel Plantage synes som foran nævnt at pege i samme Retning. 
SCHRÖTER angiver, at K. W I L H E L M 8 ) ved Kulturforsøg har 

bevist Hængegranens Nedarvningsevne, og at CONWENTZ4) ved 

:) Die Pflanzenwelt Norwegens. 1873—1875. 
2) NIELS SYLVÉN, H. HESSELMAN. 1908. 
s) K. WILHELM: Ueber die Hängeflchte. 1887. 
4) H. CONWENTZ: Beobachtungen über seltene Waldbäume in Westpreus

sen. 1895. 

Fig. 33. Gren af Dværggranen i Søndre Feldborg 
Plantage. Feldborg Distrikt. 

Ast der Zwergfichte aus Söndre Feldborg 
Plantage. Revier Feldborg. 
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Udsæd af Frøet af en »Trauerfichte« fik af 12 Efterkommere 
kun 1 Træ med Tilbøjelighed til blive en Sørgegran. A. ENGLER 

har ved Udsaaning af Frø af en vrang Gran faaet 127 Planter, 
hvoraf i 5 Aars Alderen 53 pCt. var vrange, 16pCt. normale og 
31 pCt. Over-
gangsformer1). 

Det svenske 
forstlige For
søgsvæsen har 

nu iværksat 
Forsøg,dergaar 
ud paa at ud
sondre forskel
lige Racer af 
Rødgran, hvis 
botaniske og 
forstlige Egen
skaber under
søges. For at 
holde Racen ren 
anvendes Selv
bestøvning, idet 
man ved Om
binding med 
Papir af Grene, 
der baade har 
Han- og Hun
blomster, hol
der fremmed 

Blomsterstøv 
borte. At dette 
kan lade sig 

Fig. 34 a—b. Kviste af Dværggranen i Søndre Feldborg 
Plantage. Feldborg Distrikt. 

Aeste der Zwergfichte aus Söndre Feldborg Plantage. 
Revier Feldborg. 

gøre, er allerede bevist, og det synes, som om det vil lykkes at 
finde en Race med fremragende forstlige Egenskaber2). Disse 
Forsøg vil ogsaa her i Landet blive fulgt med levende Interesse. 

') Einfluss der Provenienz des Samens auf die Eigenschaften der forst
liehen Holzgewächse. Mitteilungen der Schweizerischen Centralanstalt für 
das forstliche Versuchswesen. Band VIII. 1905. 

2) NIELS SYLVBN: Studier öfver granens formrikedom. 1909. Om polli-
neringsförsök med tall och gran. 1910. 

12* 
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Fig. 35. Slangegran i Ravnholt Park. 
Schlangenfichte in Ravnholt Park. 

III. Hungergraner. 
Den nordøstlige Del af Silkeborg Nordskov var i sin Tid 

et aabent Flyvesandsterrain med sammenføgne Sandkytter og 
afblæste Flader. Efter at Arealet omkring Midten af forrige 
Aarhundrede var blevet indtaget til Skovkultur, blev der fore
taget Saaning af Skovfyrfrø. Saaningen lykkedes paa Kytterne, 
der nu er bevoksede med tarvelig Skovfyrskov, men derimod 
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ikke paa Fladerne, hvor man senere har plantet Bjærgfyr, som 
vel lever, men vokser meget langsomt. 

I dette Terrain (Afd. 104) har jeg fundet nogle dværg
agtige Rødgraner, hvis særlige Form formentlig skyldes den 
overordentlig næringsfattige Bund, og som jeg derfor har ment 
at kunne kalde Hungergraner. 

Billedet Fig. 36 viser Udseendet af to af dem. Formen 
minder om Formen af Dværggraner, jvf. Fig. 31 og 32, men 

Fig. 36. Hungergraner i Silkeborg Nordskov. Silkeborg Distrikt. 
Hungerfichten in Silkeborg Nordskov. Revier Silkeborg. 

den for disse karakteristiske Grenbygning med talrige uud
viklede Knopper findes ikke hos Hungergranerne, hvis Grene 
har normal Bygning, men ganske korte Skud. Træet til
højre er 70 cm højt; de sidste 7 Aars Topskud er tilsammen 
20 cm. Træet er flerstammet og staar paa en lille Tue, som 
er frembragt af Træets eget Affald. Træet tilvenstre er 102 cm 
højt; de sidste 7 Aars Topskud er tilsammen 30 cm. Ogsaa 
dette Træ staar paa en lille Tue. To andre Træer havde 
Maalene: Højden 78 og 90 cm, de sidste 7 Aars Topskud til
sammen 16 og 22 cm; det ene er flerstammet, det andet er 
nu enstammet, men har to underordnede Biakser ved Grunden. 
Flere lignende Træer staar i Nærheden; et af dem blev skaaret 
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af ved Jorden og viste her ca. 30 Aarringe og en Diameter 
af 2.5 cm. 

Af Træet tilhøjre paa Billedet blev afskaaret den yderste 
Del af to Sidegrene, der er viste i Fig. 37. Grenen tilvenstre 
er 18.5 cm lang og bestaar af 5'/ä Aarsskud; Grenen tilhøjre 
er 21.5 cm lang og bestaar af 7 Aarsskud. 

Alle Hungergranerne staar i en Lavning, der er klædt 
med et sammenhængende Tæppe af Rensdyrlav, hvori der hist 
og her findes Pletter med Revling. Jorden bestaar til stor 

Dybde af fint, gul
brunt Sand, paa 
Steder med uregel
mæssige Partier af 
mørk Farve og al-
agtigt Udseende. 

Paa den ene Side 
af Lavningen findes 
en smal Strimmel 

Graner i nogen
lunde god Vækst, 
paa den anden Side 
er der Fyrreskov, 
som Billedet viser. 
Begge Steder under-

Fig. 37. Kviste af en Hungergran i Silkeborg Nord- s ø g t e s J o r d e n I 

skov. Silkeborg Distrikt. . 
Zweige einer Hungerfichte in Silkeborg Granbevoksningen 

Nordskov. Revier Silkeborg. er der øverst 30 cm 

Flyvesand, som 
dækker over gammel Lyngskjold med Blysand og Al. I Fyrre-
bevoksningen er der 40 cm Flyvesand, som hviler umiddel
bart paa Alen; de Lag, der oprindelig har dækket Alen, er 
formentlig førte bort af Sandflugten. 

Da der i Lavningen ikke findes Spor af den gamle Lyng
skjold eller af Blysandet, forholder det sig formentlig saaledes, 
at disse Lag er føgne bort, saa kun den oprindelige Under
grund er tilbage, og det er altsaa i denne, at Hungergranerne 
er voksede op. I indtil 20 cm Dybde er Jorden gennemvævet 
med Trærødder, medens der i større Dybde saa godt som ikke 
findes Rødder. 

Af Granernes Form fremgaar det tydeligt, at de en Gang 



[39] 173 

har været toptørre, nu er de altsaa komne i Vækst, selv om 
de vokser ganske langsomt, og de har faaet normal Farve, 
hvilket formentlig maa tilskrives den Ophobning af Affald, 
som findes ved Grunden af hvert af Træerne. 

Fig. 38. Rødgran fra en Mosekant i Silkeborg Sønderskov. 
Silkeborg Distrikt. 

Fichte am Rande eines Moors in Silkeborg 
Sønderskov. Revier Silkeborg. 

IV. Ouerernærede Graner. 
Under Navnet »Krummfichte« har Professor CASPARY i 

18741) beskrevet og afbildet en særlig Form hos Rødgran, som 
han mener fremkommer ved Sygdom i Marven. Medens 
CASPARY anser denne Form som sjældent forekommende, har 
F R . BERG2) truffet den i tusindvis i Livlands store vaade Tørve-

') R. CASPARY: Die Krummfichte, eine markkranke Form. Königsberg 
1874. S. 108. 

2) Anf. Sted. S. 20. 
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moser, dog ikke midt ude i Moserne, men kun langs Randene, 
hvor Tørvejorden er noget omsat. 

BERG beskriver Formen saaledes: Dværgform, hvis Top i 
en Højde af 1 til 3 m bøjer sig til Siden eller endog nedad, 

Fig. 39. Afhugget Top af en Rødgran fra en Mosekant. 
Abgehauener Gipfel einer Fichte vom Rande 

eines Moors. 

samtidig med, at Grenenes Aarsskud bliver hængende. Højden 
kan variere fra 20 cm til flere Meter. 

Et afbildet Eksemplar havde en Højde af 1.5 m og Ud
seende som en Høstak. BERG udtaler endvidere, at Formen 
minder om Formen hos »Trauerfichte«, men medens saadanne 
kan forekomme paa enhver Bund, har »Krummfichte« faaet sin 
særlige Form paa Grund af det særlige Voksested, hvilket rø
bes derved, at den som Regel vender tilbage til normal Form, 
naar Mosen, paa hvilken den vokser, bliver afvandet. 
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Den samme Iagttagelse har CASPARY gjort; han plantede 
to »Krummflehten« ind i den botaniske Have i Königsberg, og 
straks rettede de deres Topskud til Vejrs. 

Fig. 40. Rødgran fra en Mosekant i Kobskov. 
Silkeborg Distrikt. 

Fichte am Rande eines Moors in Kobskov. 
Revier Silkeborg. 

At Formen skyldes Sygdom i Marven, vil BERG ikke ind
rømme. Da Formen antages kun at forekomme paa Moser, 
foreslaar BERG, at det af CASPARY foreslaaede Navn erstattes 
af Navnet »Sumpffichte«. 

Professor SCHRÖTER1) bruger begge Navne og deler BERGS 

Anskuelse om Forbindelsen mellem Voksested og Form. For 

') Anf. Sted. S. 109. 
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øvrigt indskrænker han Omtalen til et kort Referat af CASPA-

RYS og BERGS Iagttagelser. 

Saa vidt jeg ved, har Sumpgraner fra vort Land ikke hidtil 
været omtalte i dansk forstlig eller botanisk Litteralur, og de 
er dog vist ret almindeligt forekommende. 

Skovrider C. WEISMANN viste mig i Foraaret 1912 p 
Lindenborg Distrikt flere velvoksne Rødgraner, der levede p 
Mosejord og havde antaget en mærkelig Form, idet Toppi 

Fig. 41. Rødgranbevoksning paa gammel Bøgemor. 
Fichtenbestand auf altem Buchenrohhumus. 

havde bøjet sig, og samtlige Grene var hængende. Ganske til
svarende Former findes mange Steder i Moserne paa Silkeborg 
Distrikt, men, i Overensstemmelse med BERGS Iagttagelse, kun 
i Moserandene eller i saadanne Moser, hvor Udgrøftning og 
Tilplantning har forandret Bundens oprindelige Beskaffenhed. 

Fig. 38 viser et Træ i Kanten af Ryttermosen i Silkeborg 
Sønderskov; flere lignende findes i Nærheden. Fig. 39 viser 
den afhuggede Top af et andet Træ fra samme Sted; Afhug
ningen fandt Sted i 5 m Højde. Fig. 40 er fra Kanten af 
Vejlbo Mose i Kobskov. 

Fra BERGS Sumpgraner afviger de her afbildede og dem, 
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jeg har set paa Lindenborg Distrikt, ganske vist betydeligt, for 
saa vidt som de til en Tid har vokset med normalt Ydre, saa 
de kan have en fuldstændig velvoksen Stamme, men Foran
dringen er da af en eller anden Grund indtruffet, saa deres Kro
ner har antaget et Ydre, der ganske svarer til BERGS Sumpgraner. 

Fig. 42. Afhugget Top af en Rødgran, opvokset paa 
gammel Bøgemor. 

Abgehauener Gipfel einer auf altem Buchenrohhumus 
herangewachsenen Fichte. 

Det er dog ikke alene i Mosekanterne, der forekommer 
Sumpgraner paa Silkeborg Distrikt. Paa Spidsen af Horsnæs 
Odde, der skiller Silkeborg Langsø fra Kalgaardsvig, findes 
der en ca. 50aarig Rødgranbevoksning af 0.8 ha Størrelse, 
og her har næsten alle Træerne Sumpgrankarakter. Stam
merne er rette og velformede, som det vil fremgaa af Billedet 
Fig 41, men Kronerne har hængende Grene, og Toppen er of-
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test bøjet; paa nogle Træer har de nederste Grene normal 
Stilling, medens de øverste er hængende. 

Fig. 42 viser Toppen af en fældet Gran; de nederste 12 m 
er afhuggede. 

Jordbunden i Granbevoksningen bestaar af 35 cm gammel 

Fig. 43. Afhugget Top af en Rødgran fra en 
Mosekant. 

Abgehauener Gipfel einer Fichte vom Rande 
eines Moors. 

Bøgemor, gennemvævet af Granrødder, 52 cm Blysand og der
efter 23 cm fast, mørk Al paa lyst Sand. 

Det er altsaa en ganske anden Bund end den, der findes 
i Mosekanterne, men paa begge Steder lever Granrødderne 
overvejende i et stærkt dekomponeret Tørvelag, der i det ene 
Tilfælde er Mosetørv, i det andet Mortørv. Det ligger da nær 
at sætte Granernes særlige Form i Forbindelse med Kvælstof
ernæringen og at antage, at Formen skyldes Overfodring med 
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Kvælstof. Analogier er jo ikke ukendte, idet man ved, at 
Overfodring med Kvælstof kan give Baanddannelser og andre 
Vækstforstyrrelser hos andre Træarter1). 

Fig. 43 viser den øverste Del af samme Top, som er gen
givet i Fig. 42, men taget paa saa nært Hold, at Bygningens 

Fig. 44. Hvidgraner i en Hønsegaard. 
Weissfichten in einem Hühnerhof. 

Enkeltheder kan ses. Naalene er meget grove, baade lange 
og tykke, og Farven dybt mørkegrøn; begge Dele røber rigelig 
Ernæring, men man kan tillige se, at Træet dog ikke har be
fundet sig vel, idet mange Skud er naaleløse, hvilket ikke kan 
skyldes Overlast og heller ikke kan skyldes Vinden, da Vokse-

*) P. E. MÜLLER og FR. W E I S : Studier over Skov- og Hedejord. Det forst
lige Forsøgsvæsen. I. 1906. S. 271. Jfr. ogsaa E. ROSTRUP: Plantepatologi. 
1902. S. 93. 



180 [46] 

stedet har meget gunstige Læforhold. Det er jo da muligt, at 
Træet, der samtidig bærer Præg af Yppighed og Sygelighed, 
er fodret over den Grænse, der er den yderste for at Befin
dendet skal være godt. 

Et ganske tilsvarende Præg har ogsaa de andre Sump
graner, saavel i Moserne, som paa Horsnæs Odde. 

Fig. 45. Ædelgran fra en Mosekant. 
Weisstanne am Rande eines Moors. 

Et mere direkte Bevis for Antagelsens Rigtighed kan udledes 
af, at Sumpgranerne kan forekomme paa en tredje Lokalitet, 
nemlig i gamle Hønsegaarde, hvor Tilgangen af kvælstofholdig 
Gødning er i samme Grad rigelig som i Mosekanter og paa 
gammel, udluftet Morbund. 

Sumpgraner af Rødgran og Hvidgran findes i Hønse-
gaarden til den gamle Skovridergaard ved Silkeborg, og af 
Hvidgran i Hønsegaarden til Hegnsmandsstedet Kobskovhus 
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ved Silkeborg, begge Steder paa tør og sandet Bund. Billedet 
Fig. 44 er fra sidstnævnte Sted. 

Ganske paa samme Maade som Rødgran og Hvidgran kan 
Ædelgran antage Sumpform i Mosekanter, paa tyk gammel 
Morskjold og i Hønsegaarde. 

I Kanten af Uglsø Mose i Silkeborg Østerskov findes to Ædel-

Fig. 46. Bevoksning af Ædelgran paa gammel Bøgemor. 
Weisstannenbestand auf altem Buchenrohhumus. 

graner med Sumpform, den ene er vist paa Fig. 45. Ved 
Hønsegaarden til Hegnsmandsstedet Myrehus i samme Skov fin
des et tilsvarende Træ. To større Ædelgraner med Sumpformer 
findes i Hønsegaarden til Feldborggaard. Ved Siden af den 
foran beskrevne Rødgranbevoksning paa Horsnæs Odde og 
paa tilsvarende Bund findes en lille Holm af 25aarige Ædel
graner, der alle har bøjede Topskud og hængende Grene. 
Ogsaa her er det tydeligt, at Træerne ikke befinder sig vel, 
selv om Naalefylden er god. Paa Billedet Fig. 46 ser man, at 
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Toppen er udgaaet paa et af Træerne længst til højre. Fig. 47 
viser den afhuggede Top af et fældet Træ, 2 m af Stammen 
er borttaget. 

Ædelgraner med Sumpform har jeg endvidere truffet i en 
Plantning under Forkultur af Æl i en nedlagt Planteskole i 

Fig. 47. Afhugget Top af en Ædelgran, opvokset paaa 
gammel Bøgemor. 

Abgehauener Gipfel einer auf altem Buchenroh
humus aufgewachsenen Weisstanne. 

Nordre Feldborg Plantage, umiddelbart vest for Skovrider-
gaarden. 

Planteskolen, der har en betydelig Udstrækning, har i en 
lang Aarrække været benyttet til Produktion af Planter. Da 
jeg overtog Bestyrelsen af Distriktet i 1900, var en Del af den 
blevet nedlagt, og Resten blev nedlagt i de følgende Aar, efter-
haanden som den blev tømt, og derefter tilplantet med for-
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skellige Træarter. Tre mindre Stykker blev tilplantede med 
Ædelgran blandet med Hvidæl og Rødæl. Ællene voksede rask 
til Vejrs og dannede snart Skærm over Ædelgranerne. 

Paa første Stykke er Ædelgranerne nu over Mandshøjde 
og ganske normale, paa andet Stykke har Væksten været 

Fig. 48. Ædelgran under Forkul tur af Æl. 
Weisstanne unter einer Erlenvorkiiltur. 

ringere, men Ædelgranernes Form er upaaklagelig, og endelig 
paa tredje Stykke har næsten alle Ædelgranerne Sumpgrans-
karakter, og Højden er meget varierende. Fig. 48 viser et 
temmelig højt og kraftigt Træ med ganske samme Form som 
de ovenfor omtalte Træer paa Horsnæs Odde. 

Det kan jo synes mærkeligt, at der kan forekomme over
ernærede Træer paa denne fattige og tørre Bund, der vel i 
Tidens Løb har faaet rigeligt Tilskud af Gødning, men ogsaa 

Del forstlige Forsøgsvæsen. IV. 23. Maj 1914. 1 3 
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har været stærkt benyttet til Produktion af Planter, og det er 
tillige mærkeligt, at Ædelgranerne har udviklet sig forskelligt 
paa de forskellige Stykker. Saa vidt jeg kan skønne, maa det 
forklares saaledes, at Jorden paa første Stykke har kunnet 
yde Planterne tilstrækkeligt af samtlige Plantenæringsstoffer til 
at fremkalde frodig Vækst, medens paa tredje Stykke Bunden 
har været fattigere paa Kali og Fosforsyre, men i samme Grad 
rig paa Kvælstofgødning, tilvejebragt af Ællenes Rodknolde, 
hvorved Kvælstofforsyningen er bleven overvældende. 

Da det altsaa har vist sig, at Sumpgraner ikke udeluk
kende forekommer paa Moser, er det af BERG indførte Navn 
ikke meget betegnende, men det vilde være rigtigere med 
CASPARY at benytte Benævnelserne: Krummfichte og Krumm-
tanne, der dog vanskeligt lader sig omsætte til vellydende 
danske Navne. 

Efter Udseendet af Rødgranerne paa Horsnæs Odde maa 
jeg antage, at en Del af de i Litteraturen beskrevne »Trauer
fichten«, navnlig saadanne der forneden er normale, men 
foroven har Trauerfichte-Præg, ikke er vrange Former, men 
derimod Voksestedsformer, fremkomne paa en Bund, der yder 
Overmaal af Kvælstofnæring. 

Hvorfor Overernæring med Kvælstofgødning giver Granerne 
den mærkelige Form, er naturligvis vanskeligt at sige. Det er 
foran omtalt, at de overernærede Træer vel viser stor Yppighed, 
men samtidig kan have udgaaede Skud. Dette kan naturligt 
forklares derved, at stort Kvælstofindhold i de levende Planter 
formindsker deres Modstandsevne over for Frost1), og det er 
da muligt, at ogsaa den bøjede Top og de hængende Grene er 
Virkninger af Frosten. 

*) Jvf. F. KØLPIN RAVN: Frostvirkninger. Tidsskr. for Skovvæsen. Bd. 
XXII. A. S. 61. 



BEOBACHTUNGEN ÜBER DIE ÄUSSERE FORM 
DER FICHTE UND WEISSTANNE. 

/ . lieber die Entstehung von Ersatzgipfeln bei der Fichte. 

Das ganze Leben der Fichte hindurch ist der Gipfeltrieb, auf 
dem die Fortsetzung des normalen Baues des Stamms beruht, vielen 
Gefahren ausgesetzt. An jungen Kulturen kann er von Hasen abge
bissen, später auch von Rehen abgebissen und gefegt werden. Er 
kann vom Sturm, von Insekten (Tortrix pactolana, Phycis abietella, 
Chermes abietis), von Vögeln (Kreuzschnäbeln, die die Gipfelknospe 
aushöhlen, Krähen, die den ganzen Gipfeltrieb abbrechen, indem sie 
sich darauf niederlassen) und mitunter von Mäusen zerstört werden. 
In Heidenkulturen kann der Gipfel durch Flugsand getötet werden; 
später werden die Pflanzen oft wegen Stickstoffhunger gipfeldürr. Mit
unter kann wegen elektrischer Entladungen Gipfeldürre entstehen, 
und der Gipfel kann durch Schneedruck brechen. 

An einer Reihe von Bildern ist dargetan, wie sich ein neuer 
Gipfel bilden kann, wenn der ursprüngliche aus irgend einem Grunde 
zerstört worden ist. 

Die Figg. 1—3 zeigen uns den Gipfel von Pflanzen, die in der 
Nacht zwischen dem 2. und 3. Juli 1906 vom Frost beschädigt worden 
sind; die Bilder sind am 7. August 1907 aufgenommen worden. Die Re
produktion des Gipfels hat in drei verschiedenen Weisen stattgefun
den. In Fig. 1 hat sich eine Seitenknospe in einen Gipfeltrieb umge
wandelt, in Fig. 2 haben sich aus Sekundärknospen, die aus dem 
Grunde des ursprünglichen Gipfeltriebes hervorgingen, zwei neue Gip
feltriebe entwickelt, und in Fig. 3 hat ein Seitenast aus dem obersten 
Quirl sich als Gipfeltrieb herangebildet. 

Fig. 4. Der äusserste Teil des Gipteltriebes ist von Rehen abge
bissen worden; es haben sich zwei Seitentriebe aus dem obersten 
Quirl emporgerichtet. 

Fig. 5. Der Gipfel ist von Rehen gefegt, wonach sich aus Se
kundärknospen zwei Gipfeltriebe gebildet haben. 

Fig. 6. Der Gipfel ist von der Tortrix pactolana zerstört; ein 6 
Jahre alter Ast hat sich emporgerichtet, trotzdem sein Gewicht durch 
zwei Zapfen vermehrt war. 

Fig. 7, Der Gipfel ist zu wiederholten Malen durch Flugsand 
beschädigt worden. 

Fig. 8. Der Gipfel ist an Stickstoff hunger gestorben; ein Ast 
aus dem obersten am Leben gebliebenen Quirl hat sich empor
gerichtet. 

Fig. 9. Der Gipfel ist vor vielen Jahren durch Schneedruck 
gebrochen. An Stelle des ursprünglichen Gipfels haben sich drei 
Hauptachsen gebildet, insofern zu erkennen ist, indem sich drei 
Seitenäste emporrichteten. Im Hintergrunde mehrere Bäume mit ähn
lichen Beschädigungen. Dass der Schnee den Schaden verursacht 

13* 
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hat, ist daraus zu erachten, dass man oft Ueberbleibsel des gebroche
nen Gipfels oder allenfalls einen ungleichmässigen und faserigen 
Bruch vorfindet. 

Die Figg. 10—13 veranschaulichen die Folgen der Gipfelschnei-
delung. Der Baum der Figg. 10 und 11 ist zu einer »Kandelaberfichte« 
geworden. Fig. 12 hat zwei, ein Stück vom Grunde der ursprüng
lichen Seitenäste entstandene Hauptachsen. Der Baum von Fig. 13 
hat einen niedrigen Seitenast, der sich emporgerichtet hat, einen senk
rechten, dem ursprünglichen Stamme parallelen Stamm und zwei 
niedrige Seitenäste, die Wurzel gefasst haben und zu selbständigen 
Individuen geworden sind. 

Fig. 14 stellt einen umgefallenen Baum dar, an dem sich mehrere 
Gipfel gebildet haben. 

Fig. 15. Der gerade Stamm hat sich gebildet, nachdem der Baum 
umgefallen ist. Unmittelbar vor der photographischen Aufnahme war 
der Baum wieder umgefallen. 

Fig. 16. Der Baum war viele Jahre hindurch von Rothirschen 
unterdrückt, hat nunmehr aber einen Gipfel zu bilden vermocht. 

/ / . Renkförmige Fichten. 

Auswärtige Botaniker und Forstleute waren seit vielen Jahren 
darauf aufmerksam, dass bei der Fichte mitunter Abweichungen vom 
normalen Bau vorkommen können, ohne dass eine äussere Beeinflus
sung als Ursache angesprochen werden könnte; diese Abweichungen 
müssen also von einer erblichen Neigung herrühren. Es liegt über 
die Spielarten der Fichte eine reiche Literatur vor. 

In Dänemark kann man nicht erwarten, Renkfichten in grosser 
Anzahl anzutreffen, da die dänischen Fichtenbestände meist durch 
Pflanzung verschulter Pflanzen erzeugt sind, also von einem Material 
herrühren, das sowohl vor der Verschulung in der Baumschule als 
vor der Verpflanzung sortiert worden ist. Ausserdem haben die Renk
fichten meist ein weniger starkes Wachstum als die normalen Fichten, 
und sie verschwinden somit nach und nach bei Ueberschirmung und 
Durchforstung aus den reinen, dicht geschlossenen Beständen. 

Die Abbildungen Figg. 17—35 zeigen uns mehrere dänische Renk
fichten. 

Figg. 17—19 Hängefichten, Fig. 20 Vertikalfichte, Fig. 21—28 
Schlangenfichten. Die Schlangenfichten, Figg. 24 a—c sind 11 Jahre 
alt; sie stammen aus einer Pflanzungskultur in Sevel Plantage, Revier 
Feldborg, und sind namentlich dadurch interessant, dass sie von Sa
men herrühren, der im Revier selbst gezüchtet worden ist. Ausser 
den drei abgebildeten finden sich in der Kultur noch zwei. Ob diese 
fünf Pflanzen von Samen desselben Baumes stammen, und ob dieser 
Baum eine Schlangenfichte war, lässt sich nicht entscheiden, ist aber 
wahrscheinlich. 

Fig. 29 zeigt eine Kugelfichte im Revier Lindenborg—Mylenberg; 
Fig. 30 a—b Aeste derselben. 
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Fig. 31 und 32 sind Zwergfichten im Revier Feldborg, bzw. 14 
und 60—70 Jahre alt. Fig. 33 und 34 a—b Aeste des Baumes von 
Fig. 32. Die Aeste tragen eine Menge unentwickelter Knospen. 

Fig. 35. Gepflanzte Schlangenfichte im Park von Ravnholt auf 
Fünen. 

III. Hungerfichten. 

Auf einer Flugsandfläche bei Silkeborg im mittleren Jutland 
wurden seiner Zeit Kiefernsamen gesät, sowohl auf den Dünen 
als in den Niederungen dazwischen. Auf den Dünen haben die 
Kiefern dürftige Bestände gebildet, in den Niederungen sind sie 
aber wegen der Magerheit des Erdbodens eingegangen. Später hat 
man an deren Stelle Bergkiefern gepflanzt, die zwar leben, aber aus
serordentlich langsam wachsen. Auf diesem sehr armen og trocknen 
Boden finden sich einige zwergartige Fichten, die als eine Standortsform 
zu betrachten sind. Die Form erinnert an die der Zwergfichte (vgl 
Fig. 31 und 32), aber der dieser charakteristische Astbau mit zahl
reichen unentwickelten Knospen findet sich hier nicht. Die Hunger
fichten haben dagegen Aeste normalen Baues, aber mit ganz kurzen 
Trieben. Fig. 36 zeigt uns zwei dieser Bäume, Fig 37 Zweige vom 
Baume rechts. Alle diese Bäume waren seiner Zeit gipfeldürr, sind 
aber nunmehr im Wachstum, wenn sie auch nur ganz langsam wach
sen, und sie haben die normale Farbe angenommen, was wohl von 
der Anhäufung von Abfall herrührt , die sich am Grunde eines jeden 
der Bäume findet. Alter mindestens 30 Jahre. 

IV. Ueberernährte Fichten. 

Unter dem Namen Krummfichte hat CASPARY 1874 eine beson
dere Fichtenform beschrieben und abgebildet, die seiner Meinung 
nach auf einer Krankheit im Mark beruhen sollte. FR. BERG fand 
solche Fichten zu Tausenden an den Rändern der nassen Moore von 
Livland und betrachtete sie als eine für eine derartige Lokalität spe
zifische »Standortsform«; er nannte sie »Sumpffichte«. 

Diese Form habe ich in recht grosser Anzahl an Moorrändern 
im Revier Silkeborg angetroffen, siehe Figg. 38—40, ausserdem aber 
auf einem Boden, der früher Buchenwald getragen hat und mit 
einer dicken Rohhumusschicht bedeckt ist. Fig. 41 stellt einen Fich
tenbestand bei Silkeborg dar, dessen Stämme gerade und wohlgestaltet, 
dessen Kronen aber hangende Aeste und gesenkte Gipfel haben, wie 
aus der abgehauenen Krone von Fig. 42 ersichtlich. 

Da die Fichten an beiden Orten in einer stark dekomponierten 
Torfschicht leben, in dem einen Falle in Moortorf, in dem andern in 
Rohhumus, muss man wohl die besondere Form des Baums mit der 
Stickstoffernährung in Verbindung bringen und annehmen, dass die 
Form von Ueberernährung mit Stickstoff herrührt . Diese Annahme 
gewinnt dadurch an Stärke, dass solche Fichten auch in Hühnerhöfen 
vorkommen, wo eine ebenso reichliche Zufuhr von Stickstoff statt-
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findet. Fig. 44 stellt Weissfichten (Picea alba) mit gesenktem Gipfel 
und hangenden Aesten in einem Hühnerhof dar. 

Die Weisstanne kann ganz wie die Fichte die Sumpfform anneh
men, am Rande eines Moors (Fig. 45), auf Buchenrohhumus (Fig. 46 
und 47), und in Hühnerhöfen, ausserdem aber auch wo sie unter 
Erlenvorkultur angebaut wird, die durch ihre Wurzelknöllchen den 
Erdboden mit einem reichlichen Vorrat von Stickstoff versieht; siehe 
Fig. 48. 

Die überernährten Fichten weisen zugleich eine grosse Ueppig-
keit, kräftige Nadeln und dunkelgrüne Farbe auf und sind kränklich; es 
können eingegangene Triebe, Fig. 43, und gipfeldürre Bäume vorkom
men. Dies lässt sich naturgemäss daraus erklären, dass ein grosser 
Stickstoffgehalt in der lebenden Pflanze ein geringes Widerstandsver
mögen gegen Frost ergibt, und es ist somit möglich, dass auch der 
gesenkte Gipfel und die hangenden Zweige Wirkungen von Frost sind. 


