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NOGLE IAGTTAGELSER OVER 

RODFORDÆRVERANGREB PÅ SITKAGRAN 

I EN MIDT- OG EN VESTJYDSK PLANTAGE 

Af forstkandidat E. OKSBJERG 

De omhandlede lokaliteter er Skærbæk plantage, nær 
Silkeborg og Dejbjerg plantage ved Skjern. Et fælles træk 
for disse er beliggenheden, relativt høj og vindudsat, og jord
materialet, stærkt stenet moræneaflejring. 

I nærværende meddelelse skal forholdet mellem rodfor
dærverens forekomst og jordbundens beskaffenhed ikke 
nærmere drøftes, og nedenstående omtale af lokaliteternes 
geologi skal derfor kun tjene som en kort orientering: 

Jordbundsforhold. 

Skærbæk plan/age ligger mellem Them og Hjøllund, sydvest 
for Silkeborg. Landskabet er karakteristisk, fordi Jyllands højde
ryg her er eroderet af en øst-vest gående subglacial flod, som 
dannede Mossø - Saltendalen og udmundede ved Klodemølle, 
efter at have ændret retning netop i Skærbæk plantage. 

Dalens skæring med højderyggen har sine steder flere terasser, 
hvorfor der blottes mange kombinationer af morænemateriale. 
Mange skæringer er dækket af smeltevandssand, men på enkelte 
terrasser findes ler, både som sedimen t og moræneaflejring, hvil
ket tyder på lokale, kortvarige isopdæmninger. 
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Højderyggens primært aflejrede materiale er jo iøvrigt kendt 
for at veksle meget stærkt, på få meter at variere fra dybt sand 
til lerholdigt grus. 

Ovret er præget af sandflugt, og dyrkningshistorien er meget 
forskellig fra sted til sted. Som man vil forstå, er der rige 
muligheder for kombinationer af jordbundsdannende faktorer. 

Dejbjerg plantage ligger nord for Skjern på moræne, som af 
de fleste geologer regnes at være aflejret ved landets tidligere 
nedisning. Rent praktisk kan materialet sidestilles med det fra 
de stenrigeste partier af højderyggen, d. v. s. det er lidet sorteret 
og meget stærkt pakket. 

En af de vigtigste jordbundsdannende faktorer er sandflugt, 
som her dog synes af langt ældre dato end den midtjydske. På 
bakkeøerne synes sandflugten at have udspillet sig under istiden, 
og den dyrkningsmæssige værdi af det luftbårne sands aflejringer 
er en helt ·andet end den, vi finder på lokaliteter, hvor yngre 
sandfygninger har hærget. 

Sitkagranens bortdøen i Skærbæk plantage. 

Under taksering af plantagen i sommeren 1945 blev der 

ved forL udlagt prøveflader i nogle nåletræsbevoksninger, 

heraf 2 i sitkagranafdelingerne 128 og 204. 

Afdelingerne var i 1945 vel sluttede, og i nr. 128 havde 

man ikke bemærket rådne stød. I afd. 204 forekom der råd, 

men det blev ikke opgjort i hvilket omfang. Allerede i 1950 

var begge bevoksninger i opløsning på grund af stærke an

greb af Trametes og Dendroctonus micans. 

Afd. 128 ligger i plantagens sydøstlige del på næstøverste 
terrasse af Saltendalen og er plantet 1909 i undergrundspløjede 
render med en blanding af rødgran og sitkagran samt bjergfyr
ammer. Jordbunden er morænegrus med stærkt vekslende ler
indhold. Visse steder synes at forekomme »Ierlinser« af nogle 
timeters diameter. Dybe grusansamlinger giver sig til kende som 
»brandpletter« i bevoksningen. De meget stærke spring i jor
dens kvalitet og i bevoksningens højde - på 15 m afstand kan 
denne variere fra 5 til 20 ro højde - har været målet for mange 
ekskursioner og genstand for flere undersøgelser i de senere år. 

I 1945 var bevok'sningen på den bedste jord næsten ren sitka
gran, medens rødgranen var bedre repræsenteret i og omkring 
»brandpletterne«. Dette skyldes dog næppe nogen evne hos rød-
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granen til bedre end sitkagranen at udnytte fattig jord, men så 
vidt man kunne se i stedet det forhold, at bjergfyrrren på de 
fattigste pletter ikke var blevet fjernet eller blot sablet under 
bevoksningens opvækst, og at fyrren har begrænset sitkagranens 
principielle overlegenhed noget. 

Bjergfyr blev nemlig plantet som amme over hele afdelingen, 
selvom størstedelen af denne, så vidt man kan se af profilen, var 
agerjord. 

I efteråret 1945 havde sitka-prøvefladen, som ligger på afde
lingens bedste jord, en st-ammegrundflade af 37 m 2 , højden 22 m 
og en groft beregnet masse af 470 m 3 pr. ha. Efter målingen blev 
der hugget ca. 10 pet. af den nævnte grundflade og i 1949 val" 
grundfladen steget til godt 42 m 2 • Opskovningen af de døde og 
døende træer i 1951- 52 viste, at de anførte højder var lidt for 
lavt ansatte. 

Hidtil er der i afd. 128 næsten ikke gået træer ud i de fat
tigste partier af bevoksningen, måske fordi både Trameles
og micansangreb forudsætter en vis stammedimension, eller 
i almindelighed tiltager med stigende bevoksningsmiddeldia
meter? Derimod er alle partier på bedre jord mere eller 
mindre opløst efter 1950- 52. 

De første træers bortdøen, vistnok i 1949, var en gåde, thi 
på dem fandt man ingen tegn på sygdom eller insektangreb. 
Rødgranbevoksninger i naboafdelinger var meget stærkt in
ficerede med rodfordærver - så almindeligt, at frugtlege
merne fandtes overalt, navnlig i strølaget, og man forestil
lede sig, at de iførst døde sitkagraner i afd. 128 havde samme 
sygdom. Ved de næstkommende op skovninger af døde og 
syge sitkagraner i afd. 128 kunne man konstatere angreb af 
både rodfordærver og D. micans. 

I afd. 204 gik det helt anderledes. 

Afd. 204 ligger ovenover Saltendalens terrasser på højderyg
gens flade. Bevoksningen er plantet 1916 i undergrundspløjede 
riller med en blanding af rødgran og sitkagran samt bjergfyram
mer. Jordbundsforholdene er langt jævnere end i afd. 128. Mate
rialet er stærkt sten fyldt grus, øverste jordlag er mindre sten
rigt og har været pløjet. 

:16 
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Også bevoksningen var homogen, bjergfyrren havde været 
sablet ens overalt og rødgmnen var i 1945 praktisk talt borte. 

På dette tidspunkt fandtes på prøvefladen en stammegrund
flade af 26 m2, højden 14,5 m og en groft beregnet masse af 
210 m 3 • 

Allerede i 1948 forekom stærke angreb af D.micans og 
rodfordærver, og der er næppe tvivl om, at disse var årsag 
til bevoksningens opløsning i de følgende år. 

Sitkagran findes meget almindeligt i Skærbæk plantage, 
og overalt er dens sundhedstilstand ret dårlig. Tidligst døde 
rene bevoksninger, af hvilke kun dele af de yngste endnu 
eksisterer som sluttede bevoksninger. Noget mere sejglivet 
har træarten været, hvor den findes i blanding med rød
gran som et, oftest noget underordnet, element i bestands
dannelsen. 

I disse blandingsbevoksninger er de fleste sitkagraner og 
mange rødgraner angrebet af rodfordærver, mens micansan
greb fortrinsvis findes på sitkagran. Det vil formentlig være 
meget vanskeligt at konstatere, hvorfor sitkagranen lever 
længere og stedvis endnu viser en god udvikling i bland
bevoksninger. Man må nok slå sig til ro med, at det for
holder sig således og overveje at anvende det i praksis. 

Sitkagraner, som længe har stået frit med lavt ansat 
krone, har længst holdt sig sunde, selv hvor de har stået nær 
angrebne bevoksninger på samme jordbund. 

Som regel kan man på en død eller døende sitkagran i 
Skærbæk plantage påvise enten micans-gnav, stammeråd 
eller -misfarvning. Udover iagttagelserne betræffende de tid
ligst døende træer i afd. 128 har jeg kun et sted i plantagen 
tidligere set sitkagran dø uden symptomer. I en yngre sitka
granbevoksning, afd. 133, opstod for nogle år siden, enten 
1952 eJler 53, et »Trameteshul« uden micansgnav og med 
aldeles intakte stødflader. En nærmere undersøgelse af dette 
så lidt som af senere fremkomne »Trameteshuller« i ung 
sitkagran har jeg dog ikke foretaget i Skærbæk plantage. 



s:: 
CI.J 

-O "-

Id 
købe 

kævl 

Vi vil også 

gerne købe 

Deres - enten det 

er ask, eg, bøg 

eller bl. løvtræ 

Vi bruger masser af træ - over 12.000 kubikmeter om året, 
og det er udelukkende dansk træ, vi køber og forarbejder. 
Det er en tradition, som kan føres tilbage til 1888, og den vil 
vi gerne holde i hævd. Vi er interesserede i at købe ethvert 

parti træ - uanset beliggenheden. -- Det siger sig selv, at vi 
betaler den gældende dagspris. 

KERTEMINDE" Telf. 55-295 og 515 (09-32) 



SANDYIK FILEKLO Nr. 127 
Denne fileklo er specielt beregnet 

for brændesavblade og anbringes 

let i en stub eller pæl, på et ar

bejdsbord eller i en skruestik. Sav

bladet anbringes let uden til- eller 

opspænding, da dens konstruktion 

fastholder bladet automatisk. Den-

ne særlige effektive fastspænding 

bevirker, at skadelige vibrationer 

under filningen undgås. 

Eg - Bøg - Ask - Gran 

og Elletræ 
købes af 

Borup Savværk 
og Trævarefabrik 

F. Nielsen, Borup St. 
Telf. Borup 30 

Lægøn 
anbøfa/ør 
Træfodtøj 

Telefoner: 
174 o, !l81 

Træskofabrikernes Salgskontor 
Havnen - Køge 

Er altid leveringsdygtig i de forskellige 
Faconer i Træfodtøjsbunde 

Mod/ager gerne Tilbud paa al slags Træsko/ræ 

Vi er køber til 
ALLE EFFEKTER I 

DANSK TRIE 

DET FYENSKE TRÆLASTKOMPAGNIA/s 
ODENSE TELEFON (og) 122222 



349 

Ved afdelingsleder dr. H. A. HENRmsENs disputats for et 
par år siden blev der fremdraget nogle spørgsmål, som fik 
mig til at tænke på sidstnævnte iagttagelser og forsøge på at 
finde et lignende eksempel. I Dejbjerg plantage havde jeg 
i en ung sitkagranbevol<sning set antydning af samme fæno
men, og som det vil fremgå af nedenstående kunne der 

virkeligt i denne bevoksning konstateres en symptom løs 
bortdøen af sitkagran, som frembød gode vilkår for nærmere 
undersøgelser. 

Forinden disse undersøgelser omtales, skal jeg søge at 
belyse sitkagranens og rødgranens vækst og sundhed i bland
bevoksninger i Skærbæk plantage og dermed diskutere 
nogle andre af H. A. HENRmsEN fremlagte synspunkter. 

To blandbevoksninger i Skærbæk plantage . 

Afdelingerne 56 og 162 ligger begge på højdeplateauet syd 
for afd. 204. 

Jordmaterialet er stærkt stenet, groft grus, ovret har stedvis 
været pløjet, men mindre intensivt end i afd. 204. Det grove 
materiale har tilladt en blegsandsdannelse, som visse steder er 
dybere end pløjningslaget. Hist og her findes dybe »sandlommer« 
i gruset. 

Atter her kan man omkring brandpletterne iagttage den længe 
levende bjergfyrs indflydelse på forholdet mellem sitka- og rød
granens højdevækst. Også på brandpletternes ekstreme modsæt
ning, i flade lavninger, hvor der er sket tilflytning af humus, 
kan rødgranen gøre sig mere gældende, formentlig fordi disse 
tidligere græsklædte lavninger var stærkt prægede af nattefrost. 
Denne rammer sitkagranen hårdest. 

Rødgranen er ofte kraftig og sund på disse lavninger, hvilket 
nok for en del skyldes det rige ovre. Men den fra ungdommen 
rigelige planteafstand efter sitkagranens bortfald kan også have 
haft betydning. 

løvrigt har blandingen været ret jævn i afdelingerne 56 og 162 , 
dog i lange perioder med sitkagranen som det dominerende ele
ment. Når rødgranen ret tidligt bukkede under i afd. 128 og 204, 
kan det skyldes, at man der brugte planter, som var for små i 
forhold til sitkagranen. Begge plantesorter var 2/1. I afd. 56 og 
162 var rødgranplanterne 2/2 og sitkaplanterne 2/1. 

37 
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Afd. 162 blev tilplantet i 1914 i undergrundspløjede render 
med to trediedele 2/1 sitkaplan ter og en tredjedel rødgran 2/2 
samt bjergfyr. I det sidste tiår er mange sitkagraner gået ud, 
men dele af bevoksningen har dog hidtil været sluttet. 

Samtidig med en almindelig opskovning af døde og døende 
træer i sommeren 1958 fik forf. tilladelse til at fælde nogle 
tilsyneladende sunde sitka- og rødgraner til undersøgelse. 
Resultatet af denne ses bl. a. i diagrammerne 1-12. 

Træerne er udtaget tilfældigt i den forstand, at rødgra
nerne er valgt, så de står så nært som muligt de udtagne 
sitkagraner, som iøvrigt alle står indenfor et område af ca. 
60 X 60 m. De sundt udseende træer er ikke deciderede ud
hugningstræer. 

Alle diagrammer refererer til enkelttræer, og kun til 
træer uden angreb af D. micans. Diagrammerne er delt hori
zontalt med en tidsakse fra 1935 til 1958. Ovenover denne 
akse er angivet træets årringsvariation i brysthøjde og halv 

træhøjde (forkortet: ~) for det nævnte tidsrum og i dia

grammets øvre højre hjørne findes årringskurve for tiden 
før 1935. Under tidsaksen 1935- 58 er anført topskudsvaria
tionen. 

Den for 1958 anførte årringsbredde kan vise sig at være 
mindre end den ville have været ved senere undersøgelse. 
Ringen var tilsyneladende færdigdannet ved prøvetagninger
ne i slutningen af juli, men man kunne tænke sig, at ikke 
alle lignifieringsprocesser havde løbet til ende, og at denne 
yngste årring derfor krymper stærkere end andre og ikke 
ved den med målingen foretagne opblødning kvælder op 
igen . Med h. t. årringen 1958 må det iøvrigt bemærkes, at 
sitkagran, så vidt det kan ses ved boringer under sommerens 
løb, danner sin ring noget tidligere end rødgranen, men at 
begge som sagt synes færdigdannet inden 20. juli. 

Prøvetræernes dimensioner og tilstand fremgår af føl
gende skema: 
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Træ nr. 
Sitkagran Rødgran 

2 3 I 4 5 6 8 8 9 10 11 12 

Højde m 15.~ 1 17.0 16.2 14.5 15.1 115.5 114.0 13.5 113.1 15.2 112.6 ! i3.6 

-O-ia- m- . -u-nd- e-r--I-· b- r-h-. 23.6 17.7 18.0 13.7117.4 18.1 ~ 15.5 113.5 13~15.3 1 1~ 

bark, cm I i~ 115.9: 12.113.2 11.2 ~-;;.~~~ I 9.4 ~ 9.9~ 
-----~-

døde; d, sygt udseende: s d I s I d 
resten har sundt uds. I I , 

Stammeråd i 1.3 m h: r 

Stød: tydeligt råd + + + + + + _ -1_ I I 
misfarvn. en. svagt råd + + . + + I ·1· + + + T 

----~--~~~~----~-----

Skema l 

Ved en sammenligning af diagrammerne for de sundt 
udseende, træer, sitkagranerne 3, 4 og 6 samt alle rødgra
nerne, kan det først nævnes, at vækstforløbene for de »råd
frie« rødgraner, nr. 8, 9 og 12 stemmer godt overens med 
det for rødgran i Skærbæk plantage tidligere konstaterede 
(4, fig. 3). Uden at kende vækstens »normale« aldersforløb 
på lokaliteten, tør følgende grovere vurdering af årrings
kurverne dog anføres: Et stærkt minimum i 1934, en de
pression i årene 1938- 41 eller længere, maksimum i 1945- 46, 
minimer i 47- 49 eller længere. Stærkest depression efter 
1955 ses hos nr. 12 som en kontrast mod maksima i årene 
umiddelbart før 1955. 

De absolutte årringsbredder er mindre for rødgranerne 
end for sitkagranerne, men førstnævnte er jo også mindre 
træer - og det gælder generelt i bevoksningen, at rødgra
nerne kun har været medherskende og mindre træer. 

Årringsgangen derimod er ret ens indtil de sidste 5- 6 år 
for de to træarters repræsentanter, ja overensstemmelsen er 
næsten fuldstændig mellem de »rådfrie« rødgraner, 8, 9 og 
12, og den »rådfrie« sitkagran, nr. 6. De to fuldnålede sitka
graner, nr. 3 og 4, hos hvilke der blev konstateret stødråd, 
afviger efter 1952 på den måde, at kurven for ringbredde i 

~ stærkt nærmer sig, ja endog skærer 1.3 m-kurven. 
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RØDGRAN (Norway spruce) 
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Figurbilag Al (Diagr. 8-10, 12) 

(conc. page 352·353) 
Variations in leader length are indicated below the chronological line. 
Above the line Iwo curves are drawn. Both refer to annual rings, the thick 

Io those of breast height the thin to those of half tree height, ~, Norway 

spruces and Sitka spruces 6, 3 and 4 are all of healthy appearance and 
their ring curves agree very well, Norway spruce 10 had obvious rot and 
Sitka spruces nrs , 3 and 4 spots with light rot or dark colour on the 
stump section, 

Prøvetræer fra afd, 162 
Diagrammerne er omtalt på omstående tekstsider. 
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SITKAGRAN (Sitka spruce) 

Figurbilag A2 (Diagr. 1·7) 

Sitkaspruce6 is themost healthy,nrs 3 
and 4 have healthy appearance, nrs. 
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Topskudsvæksten er efter reduktion i og efter 1955 repa
reret meget sent hos rødgranerne, tidligt og kraftigt hos 
sitka nr. 6. men slet ikke hos sitkagranerne 3 og 4, som 
havde stød råd. 

Hos de rådangrebne rødgraner 10 og 11, af hvilkes dia
grammer kun førstnævntes er anført, ser man også, at år
ringskurverne for de to stammehøjder nærmer sig hin
anden - her dog først efter 1953. Formentlig har dog disse 
to træer med stammeråd både på stød og i 1.3 m højde 
været angrebne i mange år. 

Af træer med sygt udseende er ikke fundet nogen rød
graner. Som eksempel på syge sitkagraner er undersøgt 
træerne nr. 2 og 7. I vækstens forløb fandtes ingen anoma
lier for træ nr. 7 inden 1950 og for træ nr. 2 inden 1954. 
Efter disse tidspunkter er udviklingen karakteriseret ved, 

h 
at årringskurven for 2 falder ned til eller skærer bryst-

højderingens kurve, og at topskuddet samtidigt reduceres 
stærkt og er ganske diminutivt de sidste to tre år. (Derimod 
er topskudsminimer 1952-54 ikke alene karakteristisk for 
sygt udseende træer. De findes også på flere sundt udseende 
sitkagraner, som imidlertid senere atter øger topskuds
væksten). 

Ej heller blandt de døde træer kunne tælles rødgraner 
- d. v. s. at der ikke var gået rødgraner ud i denne del af af
delingen siden sidste opskovning for nogle år siden. De un
dersøgte døde sitkagraner er nr. 1 og 5, af hvilke nr. 1 
døde i foråret 1958 og nr. 5 i eftersommeren 1957. De døde 
træers diagrammer viser ingen anomalier før 1950. Herefter 
reduceres årringskurven for halv træhøjde i forhold til kur
ven for brysthøj de, som skæres 1953/54, nogle år tidligere 
end det finder sted hos de nævnte syge træer og flere år 
tidligere end hos repræsentanterne for de sundt udseende. 

Sitka nr. 5, som døde først, har allerede 1954 et meget 
dårligt topskud, medens nr. 1 dette år sætter et sidste stort 
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skud, hvorefter begge træernes topskud gradvis reduceres 
til næsten intet. 

Som nævnt blev der ved opskovningen af døde og døende 
sitkagraner fældet nogle friskt udseende træer. Heraf er 
5 rødgraner ovenstående beskrevet mere detailleret, fordi 
de stod op af de omhandlede sitkagraner 1- 7. Resten blev 
anvendt til sammenligning mellem kronens udseende (nåle
rigdom, -farve), topskuddets længde og årringenes bredde i 
de sidste 10 år, samt stammetværsniUets udseende. 

Herved fandtes intet, som strider mod de i diagrammerne 
for de sundt udseende træer givne oplysninger, der iøvrigt 
kan suppleres med følgende iagttagelser: 

Hos rødgran kan der ret højt op i stammen forefindes 
tydeligt stammeråd uden at træet ser dårligt ud eller at de 
sidste årringe eller topskud reduceres påfaldende. 

Sitkagranens stammeråd går' sjældnere højt op - ej heller 
i dræbte træer. Stød råd på friskt udseende træer er som 
regel mest misfarvning med kun lidt trøske. Formentlig dør 
træet inden sygdomsangrebet kommer så vidt. Af rigtig 
trøske på sitkastød <fandt jeg blandt de opskovede syge og 
døende træer kun 8 tilfælde, og heraf var 3 på træer, som 
var dræbt af D. micans , men som til og med 1957 havde 
haft en fortrinlig vækst. Alle træerne med kraftigt (gam
melt?) råd var store, grenede eksemplarer, som i mange år 
havde stået frit. De tre , som havde været vækstlige indtil 
micansangrebet, stod i et hvidgranbælte ved den vestlige 
kant af afdeling 162. 

Afd. 56. blev tilplantet 1906 med to trediedele sitka og 
en trediedel rødgran samt bjergfyrammer i undergrunds
pløjede riller. 

Også her er det sidste tiår mange sitkagraner gået ud, 
men bevoksningen er dog langt bedre si uttet end afd. 162. 
En opskovning af døde og døende sitkagraner var ikke på
krævet her, hvilket viser den bedre tilstand. 

38* 
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Træ nr. 
Rødgran Sitkagran 

--
13 14 16 17 19 20 21 22 25 26 
-- ----

18~ 20.0 119.5 116.8 122 .1 Højde, m 20.0 16. 7 I 13.0 11.8 

Diam. under I brh. 1215 18.2 113.6 115.5 14.8 ' 22.0 / 20.6 20.2 20.2 29.8 

bark, cm . h 6 10.8 , 10.7 110 1 15.3 13.4 115.0 16.0 22 .8 1"2 1.6 15 .4 

-I- I 
--

døde:d,sygtudseende:s I I I 
, 

I s s resten har sundt uds. 
I --

Stødråd, tydeligt + + 1 
I 

++ 1++ misfarvn. elI. svagt råd + 
Stammeråd i brysth. r r 

Skema 2 

Der blev fældet 5 sundt udseende rødgraner, nr. 13- 17, 
som stod tæt indtil sitkagranerne 18- 22 og derudover blev 
der fældet sitkagranerne 25- 36, af hvilke dog de sidstnævnte 
syv stk. valgtes med henblik på en undersøgelse af micans
angreb. Diagrammerne for disse og andre micansangrebne 
prøvetræer er ikke medtaget i følgende skema med oplysning 
om det nærmere diskuterede materiale: 

Sundt udseende træer. Af de fem rødgraner er anført dia
grammerne for fire, hvoraf to som alment overensstemmer 
med de tidligere omtalte, sunde rødgraner 8, 9 og 12, også 
deri, at årene 1956 og 57 har givet brede årringe, men som 

afviger deri, at kurven for ~ skærer kurven for bryst

højde. Dette sidstnævnte fænomen er altså ikke nødvendig
vis nogen følge af sygdom eller alment et udtryk for dårlig 
vækst. I nærværende tilfælde forekommer det sammen med 
en meget kraftig vækst, hvis årsag materialet ikke tillader 
nogen gisning om. Det kan skyldes mange ting, blandt andet 
at mange store sitkagraner, naboer til de undersøgte rødgra
ner, er døde i de senere år. Kurveskæring forekommer for
mentlig ret sjældent, og da i forbindelse med en ekceptionel 
omstilling af træets tilvækst. 

Diagrammet for rødgran nr. 16 er anført, fordi dens 
størrelse og situation er egnet til sammenligning med det 
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rådangrebne træ, nr. 17, såvel som med de tre sunde, større 
træer, nr. 13, 14 og 15. 

Rødgran nr. 16 er et behersket træ, dets tykkelsesvækst 
de sidste 15 år er beskeden, men dets højdevækst har i den 
periode været lige så stor som de tre nævnte større træers. 
For 15 år siden var det rådangrebne træ, nr. 17, betydeligt 
højere - nemlig 10.2 m - end træ nr. 16, som da kun var 8.5 
m . Efter 1947 har træ nr. 17 haft stærkt reduceret tilvækst 
både på topskud og årringe, og de to årringskurver har hur
tigt efter 1947 skåret hinanden og derefter ligget tæt sam
men. 

Det er naturligvis fristende at tænke sig det rådangrebne 
træs vækstforløb som et bevis for, at sygdommen er opstået 
i 1947. Imidlertid findes der mange rødgraner med stærkt 
stammeråd, hvis tilvækst har en helt anden gang, med re
duktionen begyndende i »gode vækstår«, eller som slet ikke 
synes påvirket i deres tilvækst af selv stærkt udbredt stam
meråd. 

En sammenligning mellem rødgranerne og de sundt ud
seende sitkagraner 19~22, af hvilke diagrammerne for 20 og 
21 er anførte, viser gode overensstemmelser. Kun synes rød
granerne som nævnt at ligge relativt højt de senere år. 

Af diagrammer for sygt udseende sitkagraner er anført 
nr. 25 og 26. De har begge i nogle år haft stærkt nedsat 
vækst. Nr. 25, som har stødråd, svækkedes fra og med 
1954, nr. 26, med intakt stød, fra og med 1955. Det er natur
ligt at forestille sig, at disse to nabotræer, hvis vækst ned
sættes med samme kronesymptomer, er offer for samme 
sygdom, samt at denne sygdom kan foranledige stammeråd. 

Et vækstforløb, som ligger mellem de i diagrammerne 25 
og 26 anførte, findes hos sitkagranerne nr. 24 og 28, der 
havde svagt stødråd, og hos 29 og 33 med intakt stød. De 
fire sidstnævnte sitkagraner havde alle et kroneudseende 
som nr. 25 og 26, og som her er karakteriseret som sygeligt. 

Undersøgelser af nogle sit kag raner, angrebet af D.micans, 
skal ikke nærmere omtales her. 

• 
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Figurbilag Bl (Diagr. 13-14, 16-17) 

The Norway spruces have a heaJthy look and in the two most vigorous 
ones, nrs. 13 and 14, intersection between the ring curves are to be seen 
under conditions of powerful growth. The phenomenon is probably con
nected with changing growth conditions . In this case the growth of certain 
individuals is increased because of the decease of som e neighbour tree. 

The strong decline after 1947 in the growth of the stem-rotten nr. 17 
gives no evidence to the idca, that the heavy drought 1947 is the origin 
of the disease. 
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Figurbilag B2 (Diagr. 20-21, 25-26) 

Sitka spruees 20 and 21 have a healthy look, their diagrammes agree 
well with those of the Norway spruces. Nrs. 25 and 26 appear rather 
weak and nr. 25 has rotten spots on the stump seetion whereas the stump 
surfaee of nr. 26 is intaet. 
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Diskussion. 

Undersøgelserne har givet anledning til følgende konklu
sioner, hvis almengyldighed naturligvis ikke er sikret: 

1. Der er ingen påfaldende forskelle mellem rødgraner
nes og sitkagranernes vækstdiagrammer. 

2. I bevoksningerne findes næsten ingen rødgraner med 
sygt udseende, men mange med stammeråd. Der findes man
ge sitkagraner med sygt udseende, men af disse har ikke alle 
stødråd. Erfaringen viser, at de sygt udseende træer dør . 
Derfor er det klart, at mange sitkagraner må dø kort efter 
at råddet har nået stødhøjde eller uden at stammen over
hovedet angribes i stødhøj de. Derimod er det ikke bevist, at 
træerne virkelig dør af Trametesangreb, kun at dette som 
regel optræder i forbindelse med hensygnen og død. 

Rødgranen derimod kan leve i mange år med fuld eller 
delvis vækstkraft samtidig med at der findes udbredt stam
meråd. 

De.r findes sitkagraner, som reagerer ligeså lidt på stam
meråd (endog gamle trøske og hulhed). Dette er vistnok 
ofte meget stærke, grenede individer. 

3. I perioder med stæ rk ændring af vækststyrke kan kur-

verne for årring i ~ og i brysthøjde nærme sig eller skære 

hinanden. 

4. De sygt udseende eller døde sitkagraner udviser alle 
nedsat vækst de sidste 3-6 år - som regel 4-5 år - og kun i 
disse! Hvis sygdommen, som har ført til sitkagranens stæ r
ke dødelighed i de sidste 10-12 år, er opstået samtidig i alle 
de udgåede træer, så må den have levet i mange træer i læn
gere tid uden at afstedkomme tilvækstmindskning. 

Af disse konklusioner skal af pladshensyn kun 2 og 4 
diskuteres nærmere ved denne lejlighed . Og det er også 
pladshensyn, som i hovedsagen indskrænker jævnførelsen 
med H. A HENRIKSENS langt mere omfattende undersøgelser 
til kun at omfatte divergerende meninger. 
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H. A. Henriksen udvikler sine konklusioner på grundlag 
af følgende iagttagelser og ræsonnementer : 

På grund af manglende overensstemmelse mellem konsta
teret angrebsgrad af D.micans og af rodfordærver (krite
rium: stød råd ) på den ene side og parcellernes samlede dø
delighed på den anden side spørges (2 , side 314) Er Trame
tes angreb i sig selv dødeligt? 

At et angreb i visse tilfælde, f.eks . i »Trameteshuller« 
kan være dødeligt, mener H. A. H. il,ke der kan være tvivl 
om, men er det rimeligt at tro, at en bevoksning, der sygner 
uden tydelige symptomer, kan være dødeligt angrebet af 
Farnes annosus i rodsystemet ? 

Kun i eet tilfælde er en sitkagran død med svampen på
viselig i sit rodsystem uden at den har manifesteret sig som 
siammerådi stødhøjde. 

Med nogle eksempler motiveres spørgsmålet, om Trametes 
er andel end et symptom på en svækkelsestilstand (side 
316) , at træerne svækkes af et års kritiske klimaforhold og 
aldrig rigtigt overvinder skaden og at nedsat vækst og Tra
metesinfektion herefter er to samtidige fænomener, uden at 
man tør slutte, at førstnævnte er en følge af sidstnævnte. 

Tankegangen belyses med et eksempel, hentet fra rød
granbevoksninger på Gisselfeld, hvor rødgraner dør uden 
påviselig årsag, og med gennemgang af et større sitkagran
materiale. 

Herved gives en forbilledlig diskussion af sammenhængen 
mellem den måde, på hvilken udtagelsen af prøvetræer sker" 
og rækkevidden af undersøgelsens konklusion . 

Udvælger man sygt udseende træer , kan disse ofte vise 
sig angrebne af rodfordærver, og da disse ofte har en stærkt 
nedsat tilvækst , vil man kunne slutte, at rodfordærveran-
greb reducerer tilvæksten. Vælger man derimod mere vil
kårligt på en renafdrift træer, som har stammeråd og sam
menligner dem med sunde, kan man i mange tilfælde ikke 
vise nogen vækstreduktion på de syge. (side 319- 331). 

H. A. HENRIKSEN konkluderer (side 332) under stærk på-
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virkning af den udeblevne tilvækstreduktion hos selv meget 
stærkt rådangrebne træer: at Trametesangreb skal give sig 
meget stærke udslag i stammeråd, før det skader et træs 
livsfunktioner. 

Konklusionen kan synes logisk, men er det næppe, d. v. s. 
den opfylder ikke den formelle logiks betingelser for kon
klusioner. Forinden j eg går nærmere ind på dette spørgsmål 
vil jeg ganske kort omtale en a{ dens præmisser, som kan 
misforstås: 

Tanken om Trametesforekomst som et svækkelsessymp
tom er i god overensstemmelse med moderne plantepatolo
gisk opfattelse, som vi f.eks. kender den fra standardværket 
SKOVTRÆERNES SYGDOMME (1), hvor den forekommer 
sammen med den antagelse, at sygdommen kan være stærkt 
parasitisk præget. At sygdommen kan vinde indpas eller 
accelereres i og efter stærke tørkeperioder er også alminde
ligt antaget (se f. eks. 3, side 435) . 

Vi er imidlertid ikke - ej heller med H. A. Henriksens 
undersøgelse af sitkagranens forhold - kommet nærmere et 
bevis for denne antagelse. H. konstaterer, at man ved fæld
ning af sygelige træer egentlig kun kan påvise en kortere 
eller længere vækstnedsættelse i træets sidste leveår, men 
ikke at denne nedsættelse begynder netop i særligt tørre år. 
Dette stemmer med min ovenstående konklusion 4 og bety
der, at man ikke ved træernes undersøgelse kan sige noget 
om, hvornår en svækkelse initieres, men kun konstatere, at 
-et sygt udseende træ ikke vokser ret meget - og det er jo ret 
naturligt. 

De øvrige præmisser for Henriksens konklusion bestyr
kes også af mit langt mindre materiale, f. eks. har også 
jeg fundet sitkagraner med et højtgående, formentlig gam
melt stammeråd, som synes at have vokset udmærket indtil 
de er dræbt af D.micans eller er blevet fældet ved en tilfæl
dig udtagelse af sundt udseende træer. 

Men i modsætning til Henriksen tror jeg, at sygnende 
træer uden råd i stødhøjde, eksemplerne er nr. 26, 29 og 
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33, må være dræbt af Trametes. Min grund dertil er, at de 
opfører sig helt som andre træer i deres nærhed, som har 
råd og misfarvning på stødfladerne, eksemplerne nr. 24, 25 
og 28 . Men jeg indrømmer, at selv disse træer med stødråd 
kan være død af anden årsag. 

Når jeg tror, at en væsentlig grund til deres død er svam
peangrebet, skyldes det ikke alene nedennævnte undersøgel
ser i Dejbjerg plantage, men også den nævnte brist i de 
logiske forudsætninger for Henriksens konklusion. Man 
kan nemlig ikke slutte, at fordi træer med stærkt stamme
råd (f. eks. det på hans fig. 69 afbildede) ikke viser nedsat 
vækst, så kan Trametesangreb, som ikke manifesterer sig 
ved stærkt stammeråd i stødhøjde, ikke være dødeligt! 

Thi man kan meget vel tænke sig, at Trametes kan give 
sig udslag på mange måder, og det eneste Henriksen egentlig 
hal' vist er, at graden af stammeråd ikke er et 'kriterium for 
sygdommens indgreb i de vitale livs funktioner - at destruk
tion af xylem ikke er et mål fol' destruktion i kambium. 

Og hertil kommer, at stammeråd ikke er et entydigt fæno
men. Det kan sikkert foranlediges af mange svampe, hvis 
forhold til træets fysiologi er os ukendte. I Skærbæk plan
tage syntes det , at de træer, som i mange år hal' levet »i 
bedste velgående« med et stærkt stammeråd, val' særligt 
store og grenede træer. Natmligvis behøver dette ikke at 
være tilfældet overalt, men kan dog være et vink om en 
forekommende balance mellem veddestruktion og træets 
vækstkraft. 

Formålet med følgende er at undersøge, om der i dræbte 
træer uden stødråd findes mycelium af Fomes annosus. 
Rent formelt er det klart, at dette ikke afgør spørgsmålet 
om, hvorvidt myceliets vækst er dødsårsagen. 

Dejbjerg plantage, afd. 46. 
Nogle hundrede meter syd for skovfogedboligen Letager

gård findes en ung bevoksning af ren sitkagran, afd. 46, 
plantet i 1935. 
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Terrainet hælder hovedsageligt mod øst og jorden består af 
ret groft sand og stedvis meget stenfyldt grus. Efter en brand i 
1932, som hærgede en på arealet stående bjergfyrbevoksning, 
er jorden reolpløjet, hvorfor det er svært at få et indtryk af 
jordprofilen. Hist og her findes imidlertid kager af al, som ved 
pløjningen er revet op. Kagerne minder om myremalm og man 
kunne tro udfældningen var allockton 1 ). Da udfældningen imid
lertid også findes ret højt oppe på skråningen, kan det være en 
almindelig, men meget kraftig aIdanneIse. Jordens grove struktur 
og den formodede høje alder passer godt ind i dette billede. 

I årene 1957 og 58 havde man i bevoksningen, som iøvrigt 
giver et frodigt og sundt indtryk, bemærket adskillige døde 
og døende træer, således at der i sommeren 1958, da nærvæ
rende undersøgelse blev udført, allerede havde været fore
taget flere opskovninger af syge træer, den sidste i det tid
lige forår 1958. Der havde dannet sig et »Trameteshul« ved 
et spor, som begrænser sitkabevoksningen mod jævnaldrende 
japanske lærk, men iøvrigt forekom en hurtig bortdøen af 
træer spredt over bevoksningen. 

I slutningen af juli havde der allerede vist sig flere 
døde træer i bevoksningen og i periferien af »Trameteshul
ler«. I bevoksningen fandtes små, spredte angreb af D.
micans, men ingen af de undersøgte træer havde micans
gnav. 

I hullets periferi og li dt ind i bevoksningen skovedes de 
døende træer nr. 45- 50 og borspån blev taget i stubhøjde af andre 
seks døende træer. Ti sundt udseende træer blev fundet 5- 15 m 
udenfor hullets periferi, inde i den sluttede bevoksning. Af 
disse blev fældet prøvetræerne 41-44, mens der af de øvrige 
blev udtaget borspån i stødhøjde. 

I omstående tabel 3 findes data for de ti fældede prove
træer: 

1) Allockton = kommende fra et andet sted. 
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I Su~dl udseende 1, _____ D_ø_e_n_d_e ___ _ 

41 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

~ 7~7~ I 7.s l 8.0 I 9.0 9.5 8.2 1 8.2 1 8.0 

i brh . 12.0 9.0 8.6 8.6 9.6 16.' 110.31 _9.~ ~ 
bark, cm ., ~ 

2 7.8 6.0 5.9 6.1 7.3 10.2 8.1 6.7 8.3 5.7 
------- --,----,---..,....--1 

Stødråd og misfarvn. + I I I 
Resten sunde stød -~-I:-- ~-I 

Ingen havde råd i brysthøjde 

Skema 3 

Af pladshensyn er kun bragt diagrammer for tre sundt 
udseende og tre døende træer, som imidlertid dækker varia
tionerne i det udtagne materiale. Kurverne for de sygt ud
seende træer falder i de sidste år stærkere end tilsvarende 
for de sundt udseende træer, men om nogen pricipiel for
skel er der først tale i 1957 og 58. Alle sundt udseende 
træer øgede høj devæksten i 1958. 

De sundt udseende træer synes på vej opad fra flere års 
dårlig vækst. Om alt fortsætter, som det tegnede i juli 1958, 
så skulle mange af de da sundt udseende træer ret snart 
inddrages i »Trameteshullet« - ja, vi ved ikke engang, om 
de på undersøgelsestidspunktet allerede var angrebne. 

Vi ser altså atter her, at vækstanalyser af et træ næppe 
kan sige noget om, hvorvidt træer er angrebet af en sygdom, 
eller om sådant er konstateret, hvorlænge angrebet har vareL 
Derimod synes det klart , at om en vækst reduktion skyldes 
den sygdom, som her florerer, og i,kke er eftervirkninger 
efter en kritisk klimaperiode, så er træet ved at dø. M.a.o. 
når sygdommen manifesterer sig ved nedsat vækst, er træet 
ved at gå ud - og da behøver man ikke undersøgelsen, men 
kunne konstatere tilstanden ved et blik på det stående træ. 

Hvad var nu årsagen til sitkagranens hurtige hensygnen 
i bevoksningen og specielt omkring »Trameteshullet«? 

De sundt udseende træer viste intet råd på stødfladen. 
Snittet var h vidt, silkeglinsende, med en - hos så unge 
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SITKAGRAN 

Sundt udseende 

hr." 
lo", 

--h"'--%--50--f95S---

50' cm 
/ .-.. -....../-----\ . +. 

,/' -./' : 10 .... 

Figurbilag Cl (Diagr. 42 ·'44) 

"' ... 
~~ .-/\ -~ :: Even trees wHh healthy appearance 

have had a sIow growth 1954-58 
~. ~ \..../""'"""~:1p 

--i94d--i-;--SlJ--5S'---

,o· 

lo' 

træer ganske lille - kærnedannelse af mørkegul eller lyse
brun farve. 

Af de sygt udseende, døende træer viste 46, 48 og 49 mis
farvning eller råd på stødfladen, resten var fri for stødråd. 

Af de tre sidstnævnte samt af nr. 49 blev der fra tre 
steder i deres respektive rodrum udtaget en eller to rod
stykker, 30- 50 cm lange og 6- 11 mm tykke til »dyrkning i 
fugtigt rum«. 

Af de seks borundersøgte, syge træer havde een tydelig 
misfarvning, to svag misfarvning, medens tre syntes helt 
friske. De helt friske blev yderligere undersøgt med bor 
·og økseindhug på de øverste, grove rodgrene og hos en af 
dem fandtes en tydelig misfarvning 10- 15 cm nedenfor 
stødhøjde, ude på en svær rod . Derefter blev dette træ fæl
det og stødflade og krone undersøgt (se senere). 

Så vidt man kunne se på stødene fra sidste opskovning af 



367 

SITKAGRAN 

Døende 

N", 's- . . mM. 
Qtr'"1' 

J)'f4"')~-f ·s.o 
~m . 
~. .~ 

1p. ~tJIfI 

--1140- -"-- -;0--/155- -
Cm 

~st.ud 
• l'<> 

·20 

liT_ ~; 

rn~ /\~ 
:: /.~. ~ 
--I1*t>--.f--;O--Sf---

"", 

~: .. ~. 
--I'lo - -H--JO--!?ff---

Figurbilag C, (Diagr. 45, 48 - 49) 

When first Sitka spruee is at!aeked 
in sueh a degree that growth redue
!ions ean be demonstrated, examina
tions of annual rings and shoots are 
nol longer neeessary to prove the di
seased condition. This is sufTieient 
evident by the general look. 

døende og døde træer var der kun stammeråd i meget få, ca. 
1/8, og omtrent halvdelen havde ingen eller yderst svag mis
farvning. 

Foruden rodstykkerne fra ovennævnte træer blev der af 
samme udtaget stammeskiver i stød- og halv træhøjde. Fra 
Skærbæk plantage blev der taget to rodstykker samt stød
skive fra hver af to træer, som stod i vestsiden af afd. 162 og 
sygnede uden stødfladesymptomer. For at finde disse måtte 
der skoves 9 sygnende træer, hvoraf altså kun to var symp
tomfrie. 

Rødderne blev renset, skåret i 5-6 cm lange stykker og 
opbevaret i vådt filtrerpapir som foreskrevet af RISBETH (5, 
side 17 etc.). Stammeskiverne blev inden den fugtige opbe
varing i henkogningsglas aftørret med en klud og opvredet 
sublimatvand. 

Alf roddele fra de fire sitkagraner i Dejbjerg blev der 38 
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stykker, 6 cm lange; af rod dele {ra de to træer i Skærbæk 
blev der 14 stykker. 

Efter 12- 13 dages forløb blev det fugtigt opbevarede ma
teriale mikroskoperet på vedsnit og kambium. Der fandtes 
kun tydelige konidiebærere på kambiet. Af de 38 rodstykker 
fra Dejbjerg var 18 inficeret med Fomes annosus repræ
senterende alle fire, af de udtagne skiver i halv træhøjde 
var ingen inficerede, medens der på tre af de fire stødskiver 
fandtes konidiebærere, nemlig på nr. 45, 48 og 49. 

Af de 14 små rodstykker fra Skærbæk-træerne var fem ty
deligt inficerede, repræsenterende begge træer. Ingen af stød
skiverne viste konidiebærere. 

Et mycelium, som efter beskrivelserne kan være honning
svampens, blev fundet på seks rodstykker fra Dejbjerg og på 
2 rodstykker fra Skærbæk. Ingen stødskiver indeholdt dette 
mycelium. 

Undersøgelserne viser, at træerne både i Dejbjerg og Skær
bæk var inficerede med Fomes annosus. At konidiebærere 
mest sås i kambiet kan skyldes, at de lettest »'fremkaldes« · 
der, men også at mycelvæksten foregår meget hurtigt og liv
ligt der. Måske kan man tænke sig, at der hos sitkagran 
forekommer et blandt flere sygdomsforløb, hvor der foregår 
en hurtig udbredelse af sygdommen i kambiet, uden at xy
lemdestruktionen kan brede sig så hurtigt. 

At træerne i Dejbjerg eller Skærbæk er dræbt af Fomes 
annosus kan naturligvis ikke bevises, men som yderligere 
bevis for,at bevoksningen er stærkt inficeret af svampen, tje
ner følgende iagttagelser: Ligeoverfor Trameteshullet står 
som nævnt jævnaldrende japansk lærk. I sommeren 1958 var 
en lærk af dobbelt mandshøjde blevet syg af ukendt årsag. 
Nu (vinteren 1959/60) er - skriver skovfoged WESTERGAARD

flere lærk på dette sted blevet syge, formentlig angrebne af 
Trametes. Ved vestkanten af sitkabevoksningen går et 
bredt bælte af yngre blandkultur af nåletræ. Den tidligere 
bevoksning af Pinus contorta opløstes næsten af sygdom, 
som antagelig var Trametes, og blev afdrevet 1951. Bæltet 
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blev tilplantet med Abies-arter og med japansk lærk som 
ammer. Flere af de unge lærk var i sommeren 1958 gået ud, 
og på disse konstateredes frugtlegemer af Fomes annosus på 
rodhalsen. 

I sitkabevoksningen i Dejbjerg gjordes endnu en iagtta
gelse, som kan have betydning for erkendelsen af sygdom
mens karakter: Stød fladen på nyfældede, sygnende træer 
var ikke jævnt lysegul, som den var på nyfældede, sunde 
træer. På træerne 46, 47, 49 og 50 fandtes på stød fladen 
store hvide områder, d . v. s. stammesegmenter, som ikke 
leder vand. Det samme sås på en sygt udseende sitkagran 
med symptomfrit stød. Dette træ, som er omtalt oven
stående, havde en defekt siderod . Ovenover denne, på 
stødfladen, fandtes en stor, helt lys sektor. 

Den foretagne kroneundersøgelse gav ingen holdepunkter 
for den antagelse, at visse dele af kronen var mere syge og 
derfor mindre aktive i vandsugn ingen end andre. At kronede
fekter skulle kunne fremkalde suspenderet vandoptagelse i 
korresponderende stammeudsnit er iøvrigt usandsynligt hos 
Picearter (egne upubl. undersøgelser). Derimod tyder alt 
på, at en del af rod systemet er inaktiveret. 

Da vandfri stødfladedele ikke fandtes på alle nyfældede 
sygnende sibkagraner, ses det, at suspenderet vandoptagelse i 
dele af rodsystemet måske ikke er et generelt fænomen i for
bindelse med træernes død. Men fænomenet er adskillig un
dersøgelse værd. 

Resume. Sitkagranens bortdøen kan formentlig forløbe på 
flere måder. Sygdommens intensitet kan næppe måles med 
graden af stammeråd. I visse tilfælde kan sitkagraner med 
stærkt stammeråd leve og vokse udmærket i mange år, i 
andre tilfælde kan sitkagranen dø uden eller med meget 
svage symptomer på stødfladen. Den sidste situation kan 
forekomme hos træer, som i rodsystemet indeholder myce
lium af Fomes annosus. 

En bortdøen efter en kort periode, et år eller mindre, med 
nedsat vækst forekommer i Dejbjerg plantage. Her synes 
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man at stå overfor et parasitisk præget Trametesangreb, som 
rammer sitkagran og lærk. Et sted udvider angrebet sig 
koncentrisk, og her tør man vel gå ud fra, at angrebet dræber 
mange træer i »fuld vigeur«, eftersom ingen levnes. 

På stødfladen af flere fældede, sygnende træer kunne kon
stateres, at en del af stammetværsnittet ikke er vandførende. 
Sandsynligvis korresponderer sådanne helt lysfarvede seg
menter af tværsnittet til inaktiverede dele af rodsystemet, og 
det er rimeligt at tro, at inaktiveringen skyldes destruktions
processer, fremkaldt af det påviste Fornesmycelium. 

Som det vil ses, findes der materiale til belysning af mange 
vigtige problemer i de omhandlede sitkabevoksninger, og jeg 
håber, at mere specielt sigtende kolleger vil finde lejlighed 
til at sysle med dem. De vil sikkert få samme venlige hjælp 
af skovrider V. BEl\ZON, Salten, og skovfoged P. WESTER

GAARD, Letagergaard, som den, for hvilken jeg herved brin
ger en hjertelig tak. 

SUMMARY 

In some spruee plantations on poor soils, graveIly and stony 
morains in Jutland, observations have been done on the growth 
and health of Sitka spruee and Norway spruee. 

In the first plantation pure stands of Sitka spruee has died 
frequently in tlte years 1948-53 and also later. In stands mixed 
with Norway spruee the Sitka spruee has also shown high 
mortality but the stands have kept better closed and a higher 
pereent of the original number of Sitka spruees has survived. 

The Norway spruee has been mueh more healthy i. e. the 
mortality has been low, but the pereent of stems with rotten 
spots on the eross seetion is high. 

This means that Norway spruee ean grow very well even wilh 
extended stem rol. 

Also some Sitka spruees have had long shoots and good 
annual rings in many years probably together with heavy xylem 
destructions up to above breast height; these trees were foun d 
among the biggest dimensions with a long erown and wilh long, 
ihick branches. 

But most Sitka spruees die when the rot has expanded only 
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to the basal parts of the stem and some die without any signs 
(dark diseolouring or rot) on the stem eross section in stump 
height. 

Thus there do es not seem Io be anexact quantitative relation 
between wood deslruction in the stem and mortality of the tre e 
but this does not preclude the possibility of a common cause for 
stem rot and a disease consisting in other tissue-destructions. 

In the second plantation 25 years old Sitka ,spruees in a pure 
stand died frequently, some sporadic in the sland but som e more 
concentrated as an expansion of a gap. In this expansion all 
trees are killed and the attack is therefore presumed to be of 
parasitic character. New gaps seem Io be farmed. 

The shoots and annual rings of dying tre es are not different 
from those of the healthy looking ones apart from some cases 
where Ihe suffering trees show a redueed increment the last 
summer before dea th. When first the disease at!acks Ihe vital 
processes in a degree thai reduces growth the tree will soon die. 

Also in this plantation we find discoloured and rot!enspots 
on the stump section nf some trees, on other trees the stump 
surface is intact. 

Root bits (ab. 8 mm thick, dug out) and somc pieces of stem 
disks in stump height showed infection by Fomes annosus 
(Risbeths conidie developmen I method was used) bolh in trees 
with and in trees without root rot manifestations in stump 
height. 

Most coni,dia were observed in phloem and probably in 
living trees the rate of growlh in phloem in some cases is higher 
than that af growlh in xylem. 

Neal' the gap in the Sitka stand heavy diseases at!ack Japane
se larch presumably also caused by Fomes annosus. 

On the section surface of some diseased Sitka spruces somc 
parts or litUe spots are dry and therefore of very liglh yellow 
colour showing that the water conduction in the stem is not 
complete, probably caused by inactivating of parts of the root 
system by fungus attacks. 

Diagrams for the growth of some trees are presented above. 
In every case some English explanations are given. Information 
on the examined trees is collected in the schemes 1- 3. The text 
of these can be read by means of the folIowing translations: Sit
kagran = Sitkaspruce, rødgran = Norway spruce, Træ = tree, 

høJde = height, brh. = breaostheight, ~ = halft treeheight , døde 
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dead, sygt udseende = sickly appearance, sundt udseende = 
healthy app., stød = stump, tydeligt råd = evi den t rot, misfarv
ning eller svagt råd = discoloured or light rot (spots on cut sur
face), stammeråd i 1.3 m. h. = stem ro t in breastheight. 
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LITTERATUR 
C. D. F . REVENTLOW: A Treatise on Forestry. 

Published by the Society of Forest History, Hørsholm 1960. 

177 sider, illustreret, pris 20,00. Fås gennes Skovhistorisk Sel
skab, Folehavevej 21, HørshDlm. 

SDm bekendt skrev C. D. F. REVENTLOW sin afhandling Dm 
skDvbrug i årene 1800-1827, først på dansk ug senere på tysk, 
men de hårde tider efter statsbankerDtten i 1813 gjDrde ham 
det ikke muligt at få råd til en trykning af afhandlinger, der 
først DffentIiggjDrdes i 1879 på P. E . MULLERS initiativ Dg på 
grevinde B. R. REVENTLOWS bekDstning med VV. GYLDENFELDT SDm 

redaktør. 
1934 Dffentliggjordes i anledning af NDrdisk SkDvkDngres en 

nDget forkDrtet udgave af det tyske manuskript med fDrklarende 
nDter af prDfesSDr A. HOWARD GRØN. Udgivelsen blev bekDstet af 
Rask-0rsted-FD'n det. 

SkDvhistDrisk Selskab har nu fundet det rigtigt i fDrbind else 
med den 5. VerdensskDvkDngres i Seattle 1960 at Dffentliggøre 
en engelsk Dversæltelse af Reventlows danske afhandling. 

I et fDrDrd takker SkovhistDrisk Selskabs fDrmand, dr. SYRACH 
LARSEN, en række persDner Dg institutioner, der på en eller 
anden måde har medvirket til bDgens fremkDmst. Særligt bør 
nævnes, at Rask-0rsted-FDndet har bekDstet oversættelsen ved 
fru M. TOVBORG JENSEN, ag at Carlsen-Langes Legatstiftelse har 
gjDrt det muligt at illustrere denne udgave. 

SDm sekretær ved udgivelsen har på udmærket måde fungeret 
amanuensis P. CHR. NIELSEN. 

PrDf.essDr, dl'. A. HOWARD GRØN har skrevet en indledning Dmfat
tende følgende afsnit: The Life and Work Df C. D. F. ReventlDw, 
The WDrk and Influence Df C. D. F. ReventlDw in Danish Fores
try, The PublicatiDn Df C. D. F. ReventIDw's Trealise Dn FDrestry, 
samt forsynet bDgen med værdifulde histDriske nDter samlet i et 
afsluttende afsnit. 

Der er ingen tvivl om, at det således tagne initiativ Dg den 
måde, hVDrpå det er gennemført, vil få en betydelig værdi f Dr det 
internatiDnale skDvbrug. Vel var der fDrud adgang til Revent
IDW'S arbejde gennem den tyske udgave, men det er i VDre dage 
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ikke tysk, men engelsk, som er det ledende sprog indenfor 
skovbruget, og det er hensigten, at bogen vil blive forelagt på 
Verdensskovkongressen i Seattle, hvor den vil blive præsenteret 
på den udstilling, der afholdes i forbindelse med kongressen, 
og sam åbner den 29. august. Man håber også at kunne få den 
engelsksprogede presse til at bringe nogle meddelelser om Re
ventlow og den engelske udgave af forstafhandlingen den på
gældende dag. 

Alt taler for, at forsøget vil lykkes. Når man læser bogen, slår 
det en, hvor godt de Reventlowske tanker i deres praktiske en
kelthed passer med det engelske sprog og med amerikansk og 
engelsk tankegang. Det samme gælder om den måde, hvorpå hen
holdsvis forord og indledning er affattet af dr. Syrach Larsen 
og professor Grøn. 

Lykkes det at få bogen bragt ind til den angelsaksiske forst
verdens centrale bevidsthed, vil det betyde en væsentlig ge
vinst for denne forstverden ved en uddybning på meget gammel 
basis af tanker, der først nu er ved at modnes i størstedelen af 
verden. 

For Danmark vil det betyde international anerkendelse af en 
gammel og grundlæggende dansk indsats, som endnu bærer en 
væsentlig del af det, vi i dag kalder godt dansk skovbrug. 

Læseren vil rimeligvis her nikke anerkendende og dermed me
ne at have afsluttet sin part af sagen, men hvis han i øvrigt er 
engelsklæsende, vil han stå sig ved at gå videre og anskaffe og 
læse bogen. Han vil da på en mærkelig og beringende måde o'p
leve at se nogle af vore vigtigste faglige erfaringer genfødt og 
forstærket i et andet og større sprog. 

Carl Mar: Møller. 
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