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1. INDLEDNING 

Det er kun i Danmark, man ser forst
mæssigt dyrket ær i ren bestand og i 
nogenlunde skala. Her finder man tillige 
den bedste vedkvalitet, og her er det 
kølige humide klima ideelt. Det er 
måske også i Danmark, ærens ubøn
hørlige spredning ved frø accelererer 
med størst momentum og dermed gør 
den mere og mere nærværende. 
Fænomenet er så nyt, at kun meget få 
har ført en bevoksning frem til omdrift. 
Derfor er langtfra alle rigtig fortrolige 
med træarten. 
l litteraturen er æren svagt repræsenteret 
sammenlignet med bØg, eg og rødgran; 
men ser man godt efter, rummer bøger 
og tidsskrifter ikke så lidt af interesse. 
Fra de sidste 50 år fremhæves Abell (l), 
der i 1948 inspirerede mange til at 
forsøge sig med kulturer. Kjølbys (2) 
grundige arbejde med bl.a. den stadig 
uovertrufne tilvækstoversigt udkom i 
1958, og i 1984 gjorde Dalsgaard Jensen 
(3) status med en omhyggelig gennem
gang af ærdyrkning på de østlige øer. 
Siden da er æren blevet vort bedst betalte 
løvtræ. Det har sat den mere i focus, og 
desuden har vor viden vokset sig noget 
mere solid. Bl.a. må vi justere omdrifts
alderen op til mindst 100 år. Erfaringer 
og målinger peger mod en langt svagere 
tynding end normalt praktiseret. 
Ikke mindst foreligger et væld af nye 
erfaringer og iagttagelser på distrikterne, 
især fra genkultivering efter 60'ernes 
stormfald . Dengang blev skovene tvun
get ud i beslutsomhed og vovemod, som 
kom til at afprøve grænser. Det meget 
store antal bevoksninger fra denne epoke 
fremtræder nu som et kolossalt anlagt 
forsøg, hvis resultater tegner sig klarere 
for hvert årti. 
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Gedigen lokal viden, individuelle iagtta
gelser og lærerige erfaringer kom for 
dagen under besøg på 40 danske og nog
le tyske skovdistrikter. Ikke alene gav 
de uvurderlig information, men også 
lejli ghed til at iagttage ær under vidt for
skellige forhold. Flere steder i denne 
artikel omtales indtryk og holdninger fra 
besøgene på disse 40 skovdistrikter, og 
de giver et overblik over træartens 
s ituation i dagens skovbrug. 
Det blev klart bekræftet, at æren er van
skeligere - anderledes og påfaldende 
mere ømtålel ig - end de velkendte løv
træer. Dens reaktion på hugst er f.eks. 
stærkt afvigende. Ikke sjældent slår den 
fejl, stagnerer, udvikler elendig form 
eller ligefrem dør. I så fald kan der så 
godt som altid påvises særlige årsager, 
hvoraf de fleste kan undgås. Ofte 
anlægges dog kulturer med uhørt små 
midler som derpå udvikler sig helt 
problemfrit til betagende bestande med 
rekordstor værdi produktion. 
Det åbenlyse spørgsmål: Hvordan und
gås tragedierne , og hvordan opnås 
ønskeresu ltaterne, er hovedemnet i dette 
arbejde. Derudover konkluderes, at 
arten er naturligt hjemmehørende i 
danske skove langs den vestlige øster
SØkyst; men den er også indført og 
udbredt gennem 260 år. Der er desuden 
i artiklen en hel del nyt om proveniens
forhold , om frøspredningens mekanik 
og omfang samt om markedsforholdene. 
Det er tilstræbt at behandle stoffet i 
højere grad analytisk end missionerende. 
For helhedens skyld er det fundet nød
vendigt at gentage en hel del, som 
allerede er fremsat af tidligere forfattere . 
En oprigtig tak rettes til de mange i 
skovene, på videnskabelige poster i ind
og udland , på biblioteker, i træbranchen 
og mange andre for den megen velvilje 



og hjælpsomhed, som høj grad har 
understøttet arbejdet. 

2. BOTANISKE FORHOLD 

2.1 Nomenklatur 

Ær/Ahorn 
Acer pseudoplatanus L. Ær, Ahorn, 
(ældre) Løn, Valbirk. 
Svensk: Tysk lønn. Norsk: Platanlønn. 
Engelsk: Sycamore. Tysk: Bergahorn. 
Fransk: Sycomore. 
Acer er afledt af bladenes tandede rande, 
pseudoplatanus af barkens platanagtigt 
afskallende karakter. 
Den germanske urform er Ahurna, hvor
fra tyske dialekter har afledt Acher, 
(som ligger tæt på Acer), Ahre, Aehre, 
Ehre, Ehr, mens dansk dialekt optog 
formen som Ær (4). 
Ordbog over det danske sprog (S) be
tegner (19S4) Ær som sjældent i rigs
sproget, men almindeligt i sydjysk og 
fynsk . I de egne, hvor træ arten var 
velkendt, kan navnet føres tilbage til 
tidlig middelalder. 
Fynske forstmænd var blandt dem, der 
talte og skrev om arten som æren helt op 
i vor tid, efter at Ahorn var slået igen
nem i rigssproget. Det blev da også en 
skovrider på Fyn, den kulturelt orien
terede Jørgen Abell, der med betydeligt 
held slog til lyd for det mere nordisk 
klingende Ær. Det skete som led i efter
krigstidens bestræbelser på afgermani
sering af sproget. Efter krigen i ] 864 
benyttede også Hauch og Oppermann 
(6) betegnelsen . 
I dag er navnet formentligt ukendt af 
størstedelen af befolkningen. Det kan 
diskuteres, om det var en dialekt, der 
blev ophøjet til rigssproget, og om det 
overhovedet er rigssprog eller måske 

snarere en slags "skovmands-lingo". 
Den anerkendte nordiske betegnelse var 
Valbirk, af sprogkyndige udlagt som 
birkelignende ved fra det fremmede 
(valsk: fremmed) . Det var oprindeligt at 
betragte som varebetegnelse for veddet 
og kendes som sådan tilbage til Colding 
(7) 1622. Da det levende træ senere blev 
kendt, overførtes navnet i nogen 
udstrækning på dette og kendes langt op 
i 1800-tallet. Ofte blev det ( bl.a. af von 
Langen) forvansket til Wald Birk eller 
Valdbirk, som leder tanken hen på en 
"skovbirk", en Betula. Det tyske voka
bularium omfatter imidlertid ikke nogen 
betegnelse, der kan minde om Waldbirke. 
Navnet Ahorn synes ret klart at komme 
ind med l700-tallets tyske embeds- og 
forstmænd samtidigt med indførsel fra 
Tyskland af planter og frø til parker og 
haver. Endnu i 1774 beskriver en have
bog Ær, Valbirk og tilføjer udtrykkeligt: 
På Tysk Ahorn (8) . 
I dag er Ahorn formentligt det mest 
benyttede navn. Kjølby gik ind for at 
benytte Ahorn som fællesbetegnelse for 
acerarter, men det er ikke slået igennem. 
I moderne værker af bl.a. Ødum (9) 
hedder det lønfamilien og f.eks. sukker
løn (af hvilken man i øvrigt udvinder 
ahornsirup !) 

Løn 
Løn, iflg. Brøndegaard (lO) med rod i 
oldnordisk lyn r, var i alle nordiske lande 
betegnelsen for den hjemmehørende 
Acer platanoides. 
Denne art er ret ukendt af den danske 
befolkning, mens æren blev meget 
almindelig som havetræ. Her i landet 
blev det da det velkendte træ, der opfat
tedes som (almindelig) løn, medens den 
mindre kendte fik et forled og fik navnet 
Spidsløn. I Norge og Sverige var det 
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Fig. 1. Røde blade på ær forekommer jlere steder - her fra Bøssevænget på Sydsjælland. 

pseudoplatanus, der fik forled til hhv. 
Platanlønn hhv. Tysk lønn. 
Danske skov planer og andet skriftligt 
materiale har helt op i nyere tid benyttet 
navnene Ahorn og Løn i flæng . Enkelte 
ældre forfattere som Fleischer (36) 
hæfter navnet ahorn både på æren og -
helt fejlagtigt - på platan, der som 
bekendt er ganske ubeslægtet. På samme 
måde anvender engelsksproget litteratur 
ofte betegnelsen sycamore om både 
Platanus slægten og Acer pseudoplata-

nus. I det hele taget er sprogforbistringen 
betydelig og kan i nogle tilfælde skabe 
uklarhed om identiteten i ældre beret
ninger. 

2.2 Morfologi 

Ærens udseende er velkendt, men det 
kan kræve et vågent øje at skelne den fra 
spidsløn. 
Begge arter, specielt ær, har varierende 
bladform, hvorved en ær med spidse 

Fig. 2. Hvert afkom af ær har sit eget barkmønster, her illustreret vedfire stammer over 
JOD år. Helt glat bark (Kirkeskov, Holsteinborg) er sjældent ved så hØj alder. Store 
"tagspån" (Ganløseærenfig. 7) sås nøjagtigt tilsvarende i Thiiringen. Overfladiske, ret 
tæt forlØbende parallelle sprækker (Ridebane, Bregentved og Dyrehave, Frijsenborg) 
går igen ijlere bevoksninger både på Bregentved og Frijsenborg. Af disse fire kan Bre
gentved og Frijsenborg være beslægtet. De to andre er ubeslægtede. 

Each purebred offspring has its own bark pattern. 

4 



Kirkeskoven Ganløse 

Ridebanen Dyrehaven 
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tænder ligger tæt på en spidsløn med 
stumpe tænder. Blomsterstanden er 
hængende hos æren , opret hos spidsløn
nen. Skud og knopper virker mest 
grønlige hos æren, rødlige hos spids
lønnen. 
Det klareste tegn er barken. Ærens er 
glat og grålig hos unge (og nogle ældre) 
individer, senere afskallende. Spidsløn
nen har fine langsgående folder hos 
unge, furer og kamme hos ældre. Den 
betydelige lighed bidrager yderligere til 
almindelig begrebsforvirring. 
Ær er et stort træ med højder op til godt 
40 m i Mellemeuropa, 38 m i Danmark 
og med diametre over 150 cm. Der 
kendes 400 år gamle eksemplarer i 
udlandet og 250-årige herhjemme. 
Det reproduktive system er af interesse. 
Æren er - som linden - insektbestøver. 
De små grøn-gullige blomster, smukt 
arrangeret i klaser, har rigt ydende 
honningkirtler, på hvis indre rand sidder 
8 støvblade med plastisk , klæbrigt 
pollen i sparsomme mængder (1 l). Hos 
nogle individer (huntræer) er der tillige 
et støvfang, hvis tilhørende frugtknude 
udvikler de todelte frø. Der er over
gangsformer mellem udpræget hunlige 
blomster, hvis støvblade ikke kommer 
til udvikling, og rent hanlige, der mang
ler støvfang. 
Bestøvningen ved insekter giver den 
genetiske opblanding langt mindre 
rækkevidde end med vinden. Det er 
sikkert medvirkende til, at der i det store 
udbredelsesområde findes utallige iso
lerede bestande med hver sit genetiske 
særpræg. 
Resultatet er en for europæiske løvtræer 
uhørt variation. Krtismann (12) skelner 
mellem over 50 kultivarer med afvigende 
kendetegn. Var. purpureum, hvis blade 
har purpur bagsider, blev lanceret på 
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Øen Jersey 1828 og plantet i Hesede 
planteskole 1859 (/3). Haveeksemplarer 
af denne har flere steder spredt frø ind i 
skovene. 
I danske bestande kan man let iagttage 
forskelle i bladenes størrelse og farvetone 
- mere eller mindre frisk grøn , af og til 
med rustrøde eller purpur nuancer på 
undersiden (fig. 1) . Bladstilken kan have 
forskellig karakter, og barken skaller af 
i forskellige mønstre. Den kan være glat 
selv ved 100 års alder (jig.2). 
Grenenes vinkel til stammen er tydeligt 
forskellig, udsprings- og løvfaldstid 
val;erer, og frøvægten er meget for
skellig. 
Tilsammen udgør disse særpræg et sig
nalement, ud fra hvilket man med lidt 
øvelse kan afgøre, om to bevoksninger 
kan have samme ophav. 
Arten har en udpræget evne til at 
regenerere ved skud fra snitfladen efter 
fældning , men den skyder ikke fra 
underjordiske dele . 

3_ UDBREDELSE 
OG PROVENIENSER 

3.1 Naturlig udbredelse 

Æren er et europæisk bjergtræ. Kerne
landet er Mellem- og Sydeuropas 
bjergmassiver fra Sortehavet til Frankrig/ 
Spanien , fra Apenninerne/Balkan til 
Harzen. 
Fra dale under 150 m o.h. når den i 
Wallis op til 2000 m. (14). Den er 
hyppigst i et bælte over bøgezonen 
mellem 600 og 800 m. 
Bemærkelsesværdig er dens kulde
tolerance. Den overlever - som det 
eneste højstammede løvtræ - helt op til 
trægrænsen i højder, hvor bøg og eg for 
længst har givet op. Ikke for intet hedder 



den Bergahorn . Selv spidslønnen når i 
Mellemeuropa kun 1300 m (men i Norge 
går denne meget højt mod nord). Æren 
forekommer i naturen sjældent som 
bevoksning, men som enkeltvis ind
blanding eller holme. 

Indvandring efter istiden 
Indvandringen til Mellemeuropa angi
ves af Spethmann et al (14) først at have 
fundet sted efter sidste istid. Æren er 
dermed palæobotanisk langt yngre end 
spidsløn og naur, der begge var udbredt 
i mellemistiden. Æren skal først have 
indfundet sig i hasseltiden, der staner 
7000 f.Kr. (15). 
Vi må antage, at den var i støt ekspansion , 
da mennesket først forstyrrede dens 
fremtrængen i sidste halvdel af forløbet 
og siden begyndte at flytte rundt med 
den i det sidste halve ånusind. Indførsler 
slørede den videre naturlige proces og 
gjorde det vanskeligt at skelne mellem 
oprindelige og plantede i randzonerne. 

Æren i Nordtyskland 
Om hvorvidt den trængte frem nord for 
Harzen har der længe været delte menin
ger, men spørgsmålet må nu anses at 
være overbevisende afklaret. Æren kom 
tydeligvis i vanskeligheder i det nord
tyske lavland. Årsagen er især, at der 
synes at herske for lav luftfugtighed til 
dens trivsel (se afsnittet om fordringer 
til voksestedet), men der forekommer 
også store strækninger med lynghede , 
hvis lave pH den ikke tåler. Endelig har 
agerbrug, kreaturgræsning og skånsels
løs udnyttelse af trævæksten toldet i en 
grad, så nogle tyske forfattere taler om 
direkte udryddelse. 
Man anser stadig, at al ær i en bræmme 
nord for Harzen er indført, men ældre 
tysk litteratur gik så vidt som at fast-

holde, at den naturlige ekspansion aldrig 
nåede videre, idet man mente, der var 
for koldt. Dette sidste forekommer 
uovervejet i lyset af artens notorisk 
enestående kuldetolerance. C.M :Møller 
viste 1965 i sin vel kendte håndbog (16) 
et ældre udbredelseskort (fig. 3a) , der 
afspejler den tids gældende opfattelse. 
Omtrent samtidigt blev man opmærksom 
på, at forekomster på og omkring Riigen 
er oprindelige. Her på det fremherskende 
kridtunderlag og på den kystnære, kupe
rede Mecklenburgsche Seeplatte med 
luftfugtigheden fra østersøen havde 
æren fundet ideelle vækstforhold. 
Således foranlediget publicerede Meuse\ 
et al 1965 (17) et nyt kort (fig. 3b) med 
fremskudte enklaver ved østersøen, og 
efter yderligere studier endnu et kort, nu 
omfattende Slesvig-Holsten, det østlige 
Sønderjylland, Als, Ærø og sydligste 
Fyn (fig. 3e). I Holsten taler Liidemann 
(18 og pers. kont.) om ø-agtige forekom
ster i de berøne delstaters østersøegne. 
Det kuperede sølandskab omkring Eutin 
ligger angiveligt på en sådan ø. 
Kort 3c, der de seneste ånier anerkendes 
som gældende i de fleste europæiske 
arbejder, må vække opmærksomhed her 
i landet. Man overraskes over at finde 
KjØlby , Moltesen og Sabroe blandt 
kilderne til Meusels kon; men efter en 
nøje gennemgang af baggrunden må 
man finde deres bidrag berettiget. 
Også herhjemme foreligger således 
århundreders stærke indicier og vel 
begrundede formodninger om ærens 
indfødsret, fremsat af højt anerkendte 
fagfolk. At de gennemgående er siddet 
overhørigt skyldes vel den oprindelige 
vedholdende autoritative tyske devise: 
"Grænsen ligger fast" (ved Harzen). 
Efter grænsens fald må vi se sagen i et 
nyt perspektiv . 
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Figur 3a 

Æren i Danmark 
Normalt er det en let sag at fastslå træers 
fortidige forekomst ved pollen- og ved
analyser af jordfundne prøver. Ærens 
sparsomme plastiske pollen præserveres 
imidlertid så dårligt og ligner desuden 
naur i den grad , at det er umuligt at 
skelne mellem de to arter (19). 
Selv vedstrukturen ligger så tæt op ad 
naur, at en af vore førende specialister, 
Thomas Bartholin (pers. kont.) ikke tør 
påtage sig at identificere fossilt æretræ 
med fuld sikkerhed. I denne situation 
må vi endevende andre vidnesbyrd: 
Hauch og Oppermann (6) 1898-1902: 

". . .. den kun ved Dyrkning sku Ile 
være udbredt til Nordtyskland og 
Danmark. - Denne Opfattelse er dog 
næppe rigtig." 

Rostrup (20) 1898: "På de danske Øer er 
Træarten vistnok vildtvoksende." 

Vaupell (21) 1863: "udbredt over den 
østlige Del af Sønderjylland og videre 
over det sydlige Fyn, hvor den er 
almindelig." 

M.T. Lange (22) 1857: " . ... oprindelig i 
den sydfynske Øgaards Vegetation." 
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Fig 3. Tre udbredelseskortfor æren. 
Kort a er ældre, b er en overgangs
form, der 1965 afløstes af c (Meus
el). c er anerkendt i nyere europæisk 
litteratur. 

Meusels map c featuring the syca
more ' s natural distribution, publis
hed in 1965, is now widely recog
nized. 

Niemann (23) beretter 1820 om store , 
gamle ær på Als. 

C.G.Rafn (24) 1800: " .... Vild i Skovene 
paa Als." 

Peder Kylling (25) nævner 1688 Eretræ 
i Fyn. 

Joachim Burser (26) efterlod ved sin 
død 1639 et korrekt bestemt herbarie
eksemplar med optegnelse om arten 
som dansk. 

Et flertal af disse forfattere har endnu ry 
som højt anerkendte botanikere. Niemann 
var lærer ved skovbrugsuniversitetet i 
Kiel, Rafn en højt begavet amatør
botaniker og forfatter, medlem af 
Videnskabernes Selskab. At nogen af 
dem skulle have fejlbestemt arten må 
afvises. 
Niemanns store, gamle alsiske ær må 
have været over 100 år - måske nærmere 
150 i 1820. I så fald er de ældre end 
noget kendt indført eksemplar, idet de 
allerældste er alletræer fra 1740'erne (se 
afsnit om indførsel). Rafns vurdering: 
"Vild i skovene på Als" vidner om en 
vis udbredelse - mere end nogle 
opvækstgrupper fra alle- og parktræer. 



Figur 3b "bb.l Nalurliches Verbreifungsgebief des 

(nach MEUSEl 1965 I 

Figur 3e 
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Den gamle litteratur melder da også om 
ær over store dele af øen. 
Stævningsskov med iblandet ær af bety
delig alder var endnu omkring 1960 vidt 
udbredt i alsiske parcel- og småskove 
(skovrider Edv. Hvidt, pers. kant.). De 
fleste stævningsskove er nu løbet i høj
skov, men enkelte eksisterer (bekræftet 
ved selvsyn på lokalitet med navnet 
Stevning). 
Sønderborg skovdistrikts plan 1956 
registrerer 180-årig ær i to litra af afd. 
41, og på Aabenraa distrikt fældedes 
1984 et skovtræ med 210 årringe (en 
skive af stammen opbevares på stedet). 
Det bringer os tilbage til fødselsår i 
l 770-eme. I den periode (1766) købte 
von Langen ærfrø fra KoldingIHaderslev 
amter, besørget af Hegemeister Wild
schiitz (hvor?) samt Slesvig (se afsnit om 
indførsel). Det indikerer frøbærende ær 
kun 3 år efter von Langens tiltræden. 

Gamle danske stednavne 
Endnu meget ældre er gamle stednavne. 
Deres dokumentation må tillægges 
betydelig vægt. Som vi har set, har beteg
nelsen Ær gammel rod i netop den del af 
landet, som omfattes af Meusels kort, og 
her finder vi tillige en righoldighed af 
ær-stednavne, medens der i resten af 
landet ikke findes et eneste. I Geodætisk 
Instituts kortbøger er der således blandt 
31.000 stednavne kun eet begyndende 
med Ær, nemlig Ærø, (idet vi ser bort 
fra det meget almindelige Ærte-). 
Stednavne på det helt lokale plan (så 
små og lokale, at de falder gennem G.I.s 
net) blev endevendt af Stednavneud
valget i et prisværdigt værk udgivet i 
1944 (27). Fra Haderslev , Sønderborg 
og Aabenraa amter anføres heri ikke 
mindre end 16 lokalnavne med Ær som 
første led, såsom Ærskov, Ærhave o.s.v. 
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Hertil kommer et antal syd for grænsen 
(28). 
En del af stednavnene med ær kendes 
fra skrevne kilder tilbage fra 1640-eme, 
og de udlægges alle i teksten som afledt 
af trænavnet ær, Acer pseudoplatanus. 
Efterleddet skov kan være gammelt, 
oplyser udvalgets formand, Bent Jør
gensen (pers. kant.), men kan også være 
yngre. Derimod er halt i Ærholt næppe 
yngre end 1300-1400, og efterleddet i 
Ærfælde, Aabenraa amt, kommer af 
gammelt dansk fællæ : svedjeland. Dette 
er fra skovrydningstid før år 1300. Navnet 
angiver, at man fældede ær for at skabe 
dyrkbar jord. 
I nærværende ret omfattende arbejde er 
der ikke fundet noget belæg for antagel
sen om, at gamle ær-vidnesbyrd skulle 
gælde Acer platanoides. Antagelsen for
udsætter, at navnet Løn var ukendt i 
området. Det var ikke tilfældet. Tvært
imod foreligger meget nær samme antal 
stednavne med Løn fra selvsamme 
amter, herunder Lønhalt (senest 1400). 
Mønsteret er som man må forvente af et 
område, hvor befolkningen var fuldt 
fortrolig med begge arter. Den dag i dag 
findes de side om side. I modsætning til 
ær-navne forekommer løn-navne spredt 
over hele landet. 
Der tegner sig hermed et billede af tre 
amter, hvor det fra gammel tid har været 
lige så naturligt at navngive steder efter 
æretræer som efter bøge-, ege-, lønne
og andre træer. 
Kun 12 km vand skiller Als fra Ærø. At 
denne ø tilsvarende må anses navngivet 
efter æren ligger nær. Trap, 2. Udg. 
1878 er ikke i tvivl: " . ... en UdledeIse af 
Ærøs Navn af den Træsort, som endnu i 
Folkemunde kaldes Ær eller Æretræ 
(Valdbirk, Ahorn, Løn, Acer pseudopla
tanus), som vokser vildt i vore Skove." 



Trap påpeger, at Ærøskøbings byvåben 
fra 1629 (jig.4) er det ene af kun 3 ud af 
landets 68 købstadsvåben, som frem
stiller et træ (de to andre er Nakskov og 
Hillerød). Ærø Herreds segl fra 1442 er 
bevaret. Det viser 2 træer (29). 
Mange danske Øer har navn efter deres 
karakteristiske trævækst. Dette er natur
ligt nok, eftersom bevoksede højdedrag 
er det første , der toner frem, når man 
nærmer sig fra søsiden - et forhold, som 
næppe har undgået vore sejlende for
fædres opmærksomhed. Der er harmoni 
i rækken LindØ, Askø, Æbelø, Ærø, 
Egholm, Birkholm osv. 
Ærø har ideelle naturforhold for æren 
med høje bakker og klinter, mergel rig 
og meget frugtbar jordbund. Flere sted
navne som Skovland dokumenterer tid
ligere tiders skovrigdom; men en tæt 
befolkning (Ærø var engang angiveligt 
næst efter Malta Europas folkerigeste ø) 
har gjort det af med skoven. 
Medvirkende til skovens forsvinden var 
behovet for Ærbotræsko (lO), som fra 
gammel tid blev skåret af ret små 
dimensioner ær. De mange fødder 
(2x800 pr km' ) stillede efterhånden 
større krav , end øen kunne honorere. I 
1892 (30) skrev skovrider Ehlers Koch, 
Brahetrolleborg på Sydfyn således med 
tilfredshed om, at godset havde en ind
bringende afsætning af småkævler, idet 
"Ærøboerne sætter en Ære i at gå med 
Æretræsko." 
Der er således gode grunde til at støtte 
Traps antagelse af navnets oprindelse . 
Nogen bedre udlægning foreligger da 
heller ikke. Der synes tværtimod at 
herske nogen uklarhed. 
Afgørelsen er ikke ligegyldig for vor 
sag, thi navnet går ifølge Salmonsen 
tilbage til den islandske Knytlingesaga 
1043 i beretningen om Svend Estridsens 

Fig. 4. Ærøskøbing byvåben fra 1629. 
Fremstiller sandsynligvis en ær. 

nederlag mod Magnus Gode i søslag ved 
Erey. Trap Danmark drager denne kilde 
i tvivl og mener, navnet Erri først 
nævnes 1137 i Ivar Sigismundarsons 
skjaldekvad om Sigurd SJembes kamp 
mod vendiske skibe. Der er enighed om, 
at Valdemars Jordebog 1231 benævner 
øen Ærræ. 
Under alle omstændigheder foreligger 
der så mange sammenfaldende danske 
og nordtyske vidnesbyrd om ærens 
tilstedeværelse længe før, der kunne 
være tale om indførsel, at vi må betragte 
den som hjemmehørende ved den vestlige 
0stersø. 

3.2 Indførsel 

Æren er fra gammel tid blevet plantet 
udenfor udbredelsesområdet. I UK findes 
eksemplarer, som med støtte i gamle 
optegnelser og gengi vel ser ret sikkert 
kan føres tilbage til 1300-tallet (31, 32), 
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Fig. 5. Rester af alli på Fredericias vold 
- nogle af vore ældste ær. Sandsynligvis 
plantet hurtigt efter voldens omstruktu
rering ca 1740. Vækstbetingelserne var 
ikke de bedste (vindudsat og på opkastet 
rå fyld) , men sundheden er god. 

Probably the earliest import of sycamo
re was planted shortly after 1740. 

hvorimod den ældre opfattelse, at 
Romerne skulle have indført den, nu 
drages i tvivl. Dengang plantede man 
normalt kun træer med en vis nytte
værdi, såsom frugttræer. 
Nytten ved æren forklares måske af 
schweizeren Godet (Il), idet han oply
ser, at æren langt op i Centraleuropas 
middelalder tillagdes overnaturlige egen
skaber og derfor blev plantet som værne-

12 

træ mod hekseri og lynild. Måske er 
ærplanter da fulgt med som lynafledere, 
når centraleuropæere flyttede til Stor
britannien. Eksemplarer i Skotland menes 
således aldersmæssigt at passe med den 
skotsk-franske alliance i 1300-tallet. 
Det berettes, at der i Irland indgik ær i 
gamle bryllupsskikke; men hos os er 
skikke af den art ukendte, og vidnesbyrd 
om meget tidlige plantninger her i landet 
er tvivlsomme. Kylling (25) nævner 
ganske vist et eksemplar ved Herlufs
holm, men det synes ikke at have været 
helt det samme som "Eretræet" i Fyn, og 
på den gamle lærde skole kender ingen 
til eksemplaret, lige så lidt som der er 
efterladt synligt afkom. 
Man kan få den tanke, at værne-ær kunne 
have forekommet blandt tyske grever og 
hertuger, der i perioder satte præg på 
Sønderjylland og Ærø; men stednavne 
tilbage fra vikinge- og skovrydningstid 
godtgør dog, at man i så fald ikke 
behøvede at indføre æren udefra . 
Det var næppe før 1600-tallet, man 
begyndte at interessere sig for pryd
træer. Frankrig var blandt foregangs
landene. Her udgav Mollet (33) 1651 en 
havebog, hvori han skrev om æren , at 
den vokser hurtigt, er til liden nytte og 
tiltrækker ubehagelige insekter. Allige
vel kan man godt plante den her og der i 
lysthaven for variationens skyld. Alle
rede her synes linierne for ærens skæbne 
at være stukket ud : En biting, man kan 
sætte ind, hvis man synes . Men man 
taler ikke meget om den . 
Det blev haverne i Versailles, der kom 
til at spille en rolle. Her plantede man i 
2. halvdel af 1600-tallet så mange ær, at 
de måtte graves op i skove over det 
meste af Frankrig (34). Den brugtes 
løbende til hække og "palisader" (høje 
klippede afskærmninger) gennem flere 



Fig. 6. Byensfejreste træ? Københavns Kommunes parkafdeling indstillede i 1998 den
ne dekorative ær i Valbyparken til kåring af byens flotteste træ. 

årtier (pers. brev, A. Baraton, Chateau 
de VersailIes) , og der blev plantet lind 
og ær langs gange og tværgange. 
Da det barokke pragtværk var vokset til, 
blev det beundret og senere efterlignet af 
fyrstelige og adelige gæster fra hele Euro
pa. Da var det, æren trængte frem i park
anlæg i barok stil også i England, Dan
mark og Norge. Allerede i 1690 kunne 
Ray (35) skrive, at den blev plantet på 
kirkegårde og adelige godser i England. 

Ærplantninger i danske parker 
Herhjemme kom vi noget senere i gang. 
Der blev nok anlagt klassiske barok
haver i 1720' erne, ikke mindst af den 
ansete hofgartner Johan Cornelius Krie
ger (bl.a. Frederiksborg og Frederiks-

berg slotte). Æren indgik dog hverken i 
disse eller Jardins senere Fredensborg 
Park, forsikrer eksperterne. 
Trods hæderlige anstrengelser er det 
ikke lykkedes at finde sandsynlige, 
endsige dokumenterede pryd-ær før 
1840' erne, da fire alleer omfattende ær 
vides eller konkluderes at være anlagt i 
officielle (barok)-anlæg: 
I) Jægerspris under Chr.VI (36) med 
nogle få bevarede eksemplarer, hvoraf 
det største er vist på forsiden af tids
skriftet SKOVEN 10/98. 
2) Sorø Akademi 1747 med endnu eksi
sterende ær i forlængelse af lindealle 
(lens Thomsen pers.). 
3) Fredericias vold (fig. 5) med adskillige 
velbevarede træer. 
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4) Københavns vold, hvorfra træerne er 
forsvundet - dog ikke helt sporløst. Et 
auktionskatalog af 1872 (37) udbyder 
bl.a. 17 stamme-træer af ahorn på 
hoved volden. 
En post i de kgl. skoves regnskab 1771 : 
"Indsamlet Ahorn-Frøe" vidner om 
frøbærende (utvivlsomt park-) ær inden
for rækkevidde af de nordsjællandske 
statsskove (38). Brøndegaard (lO) næv
ner 4 træer som rest af en gammel alle 
ved Nærumgaard , mens et sejlivet forly
dende om tidlig frøleverance fra Giese
gaard ikke kan bekræftes . Det synes at 
være en fejlfortolkning af von Langens 
korrespondance 1770, hvori diverse 
falsterske godser, herunder "Gietser
gaard", opfordres til indsamling af alle 
slags skovfrø. Det drejer sig om Gedser
gaard på Sydfalster, og opfordringen ses 
ikke at være blevet fulgt. 
Optegnelser om ær fra den tid er uhyre 
sparsomme (man talte ikke om den') . En 
efterlysning af store, gamle ær i Skoven
Nyt 1998 bragte intet nyt for dagen. Der 
kan være flere, muligvis også ældre 
forekomster , som ingen kender til. 
Nogle åbenlyst meget gamle ær ved 
Frederiksborgs slotspark passer ikke 
ind , hverken i Kriegers eller von Langens 
mønster. Oprindelsen er uklar. End ikke 
de ellers så minutiøst studerede arki v
sager om Københavns og Fredericias 
volde røber et ord (B. Westerbeek Dahl 
m. henv. l. Rigsarkivets reviderede fæst
ningsregnskaber m.m.. Pers. kont.). 
Men vi ved fra von Langens korre
spondance (54) , at Københavns vold 
leverede skæppevis af ær-frø først i 
l770 'erne. Voldenes totale omstrukture
ring ca. 1740 sætter en nedre grænse for 
anlægsåret, der da må være 1740' erne. 
Som vi skal se, gjorde von Langen sig 
store anstrengelser for at finde 

14 

frøbærende danske ær i 1763-76. Skønt 
han tilsyneladende overså nogle (Jæger
spris og Sorø), vidner de sparsomme 
resultater om meget begrænsede fore
komster før 1750. I de følgende årtier 
anlagdes adskillige barokhaver ved herre
gårde og lystejendomme. Mange omfat
tede lidt ær efter klassisk mønster, f.eks 
Rosenfeldt 1777 og Overgaard , begge 
med ær i forlængelse af en lindealle og 
Gaunø ca. 1750 langs en tværgang. 
Mod slutningen af 1700-tallet vandt den 
engelske parkstil eller " Landskabs
haven" over den franske . Den er friere, 
mere varieret og indebærer mange 
forskelligartede træer, herunder ær som 
solitær. Efter dette mønster plantedes ær 
i talrige herregårdsparker og anlæg, 
således f.eks. af general W.H. von Huth 
på Kastelsområdet ved Esplanaden 1785 
(39) , hvor smukke eksemplarer er beva
ret. Modebølgen blev afbrudt af kata
strofen 1814, men fortsatte efter 1840, 
indtil enhver respektabel have på landet 
havde ær ved år 1900. 
Endnu i dag hører æren til de populære 
parktræer. I 1998 blevet eksemplar i Val
byparken indstillet til konkurrence om 
titlen: Byens smukkeste træ (40, fig. 6). 

J. G. von Langen 
Tyskeren Johan Georg von Langen, 
indkaldt til at lede de kgl. skove i 1763, 
tillægges ofte initiativet til ærens etable
ring som skovtræ i Danmark. Uagtet han 
var blandt de allerførste, der bevidst 
blandede den ind i skovkulturer, fik det 
dog næppe afgørende afsmittende 
betydning. 
I en 13-årig periode anlagde von Langen 
store intensive plantninger, ofte på 
delvist ubevokset areal. "Plantagerne" 
blev udført med rækkevist blandede 
træarter: Rene bøge- og egerækker som 



grundbestand, herimellem blandede 
ege-nåletrærækker og en mindre andel 
med en broget blanding af nåletræ, ask, 
elm, el , birk, ær, avnbøg og frugttræer 
(41). 
Æren udgjorde i dette mønster et for
svindende lille islæt ; men den skulle 
alligevel gøre sig gældende som "von 
Langens fodspor" da træerne spredte 
frø, som gav opvækst. En del oprindelige 
eksemplarer er i behold i Ganløse Ore 
(fig. 7), Nørreskoven og Jægersborg 
Dyrehave. Den højeste målte ær i landet 
med 38,1 m findes i Dyrehaven (42). 
Ved von Langens død 1776 optaltes 
plantagernes overlevende planter (43). 
Der var 7.229.797 stk, heraf 2,8 mio. 
bøg og eg, 416.600 ask, men kun 69.900 
ær eller mindre end 1 %. Planterne blev 
tiltrukket i egne velorganiserede plante
skoler, som blevet forbillede for efter
tiden, og der blev brugt små planter 
under hegn i stedet for de dengang 
dominerende hejstere. 
Den storstilede skovrejsning var for 
såvidt lykkedes: men den var for dyr, og 
da kulturerne ikke blev tyndet efter von 
Langens plan, gav resultatet anledning 
til skarp kritik. P.c. Nielsen (43) citerer 
botanikprofessor Viborg for dommen: 
"Forstmanden søger her forgæves efter 
Øjemedet med Anlægget, men vist ikke 
efter lærerige erfaringer." Han roser dog 
von Langen for at have demonstreret 
nåletræernes forstmæssige værdi. Plant
ningerne blev stillet i bero straks efter 
hans død og aldrig videreført. 

Plantninger i første del af 1800-tallet 
Meget få (om nogen) praktikere optog 
dengang ideen om plantede kulturer 
med islæt af ær. Da nogle få store godser 
i første halvdel af 1800-tallet indkaldte 
tyske forstmænd til deres skovdrift, 

tilførtes andre selvstændige ideer om 
ærens anvendelse. 
Således nævner Hauch og Oppermann 
(6 s. 349) 50 td.ld udlagt før 1840 på 
Hardenberg som mellemskovsdrift med 
20% ær. Det var en mellemting mellem 
lavskovs- (stævnings-) og højskovsdrift 
med kort omdrift og udnyttelse af enkelte 
stødskud som fik lov at vokse videre når 
resten blev skåret ned. 
Princippet blev almindeligt praktiseret i 
Nordtyskland med ær, ask og el (rester 
set i Holsten), og en del vidnesbyrd 
antyder, at flere af de tyske forstmænd 
overførte metoden til danske godser: 
Knuthenborg, Reventlow-ejendommene 
Christianssæde og Brahetrolleborg m.fl. 
Også på Ravnholt og Sorø Akademi ses 
tegn på forsøg med mellemskovsdrift 
med indblandet ær på lavbund. Disse 
forsøg har formentligt medvirket til, at 
man (fejlagtigt) har anset æren for en 
lavbundstræart, og den lykkedes ikke 
særligt godt i dette system. 
Frijsenborg har et eksemplar indblandet 
i bøg fra 1830'erne i dyrehave. Her er 
sikkert tale om lystskov med element af 
landskabshave. løvrigt vides meget lidt 
om disse indslag (man talte ikke om det) 
udover at de har efterladt tidligt afkom, 
der sikkert er benyttet som frøkilder. 

Bøgeforyngeiser med indplantet ær 
I dansk skovbrug som helhed udviklede 
man gradvis en økonomisk overkomme
lig teknik til ophjælpning af bøgeseIv
såning hvor som helst, der var udsigt til 
oldenfald. Brændemarkedet var umætte
ligt, dets forsyning et påtrængende nati
onalt problem, og fordi bøgen er særligt 
velegnet til brændeproduktion, udvikJede 
man i de følgende mange årtier en højt 
specialiseret teknik til storproduktion af 
bøgebrænde. 
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Fig. 7. Den sidste oprindelige ær fra en 
pLantage anLagt afvon Langen i Ganløse 
are ca /770. Efterkommere i nærheden 
omfatter en kåret frøavlsbevoksning 
Farum F 640 foruden store, velpLejede 
naturforyngelser jf fig. 20, side 54. 

This specimen was plan/edfor timber by 
von Langen ca. 1770. Self seeded off
spring is shown in fig. 20. 
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Motivationen var overvældende i en 
grad, så den i dag må forekomme os 
eensidig. Den kom til at sætte dybe spor 
i skovbrugsfagets målsætning og hold
ning helt op i nutiden , skønt træmarke
dets efterspørgselsmønster siden er 
blevet ganske anderledes differentieret. 
Det var da også i bøgedyrkningens tje
neste, men ca. 100 år efter von Langen , 
at æren for alvor trængte frem. Takket 
være en voldsom ungdomsvækst , stor 
kuldetoleranee og moderat tiltrækning 
på mus er æren ideel til indplantning i 
hullede bøgeforyngeiser, blot der ikke er 
græs . 
1 1779 skrev Fleischer, dengang leder af 
godsdriften på Jægerspris , i sin lærebog 
(36) s. 666: "I Bøg med stor Afstand 
burde plantes Ahorn, som kan tages bort 
efterhaanden." Samme tanker rørte sig 
80 år senere i Tyskland, hvorfra de blev 
taget op af ledende danske forstmænd, 
bl.a . C.A.N. Sarauw,fig. 8 og Schrøder, 
fig. 9. 
Herhjemme var man vej orienteret om 
strømninger sydpå. Tyske skovtidsskrif
ter cirkulerede f.eks. blandt Lolland-Fal
sters Forstmandsforenings medlemmer. 
Et af dem, C.A.N. Sarauw, fremhævede 
1881 (44) og igen 1895 (46) en vis 
Forstmeister Homburg i Kassel , som før 
1860 havde lanceret sin "Nutzholz
wirtschaft" , hvorefter med Sarauws ord 
"Bøgen vedbliver at være Grundbe
standen, men i denne opelskes alle saa
danne Træarter, som kunne afgive 
Gavntræ." (Her er det nyttigt at erindre, 
at bøgehugsten - pånær højest 2% af 
ved massen - kun fandt afsætning som 
brænde). Også i dette system var æren 
en biting - den stod et stykke nede i 
rækken efter gran, ædelgran , lærk , ask 
og weymouthsfyr, og sammen med elm, 
birk og el. 



Fig. 8. Conrad AN Sarauw 1816-86. 
F ødt på F ehmarn. Kendt for sin plante
hakke. Tilforordnet statsskovenes plan
lægning 1839-65. Skovrider på Peters-

Det fremgår af den tids fascinerende 
artikler og mødereferater, at begavede 
mænd med glødende engagement 
afprøvede og vurderede efterbedrings
træarterne . Æren stod sin prøve og blev 
gang på gang fremhævet for sin høje 
salgspris, selv i små dimensioner, og for 
sin imponerende ungdomsvækst. Som 
resultat blev det "in" at tage æren med i 
efterbedringerne, og enhver forstmand 
med respekt for sig selv fulgte parolen 
landet over. 
1898-1902 kunne Hauch og Oppermann 
(6) fastslå s. 353: " .... Efter 1860 [er 
ær) kultiveret almindeligt i vore Skove, 
hvor man en Tid har tillagt den stor 
Værdi som Middel til at forøge Bøge-

gaard 1860-86. Skrev og talte med var
me om Forstmeister Homburg i Cassel, 
grundlægger af et dyrkningsprincip, 
hvorefter hurtigtvoksende værdifulde 
træarter indplantes i ung bøg: "Die 
Nutzholzwirtschaft im geregalten 
Hochwald Oberhaltbetriebe und ihre 
Praxis", ca 1855. 
S. gjorde ord til handling. Før hans 
ansættelse fandtes æren ikke på Peters
gaard; men straks efter tiltrædelsen blev 
den ufortøvet indplantet sammen med det 
øvrige klassiske repertoire i bøg, der den
gang var op til 19 år. Børge Jacobsens 
eksemplariske plan 1937 viser ær ind
blandet i 77 ud af 177 bøgebevoksninger 
fra S.s tid. Jævnsides etableredes (med 
hakke) undervækst i 60 egebevoksninger 
il 2-5 ha, heraf 33 med bl.a. ær. På 26 år 
blev æren hermed solidt etableret. 
Kjølby målte flere af S.s bevoksninger i 
1950-erne. Biografisk Leksikon anfører, 
at S. "øvede en ikke ringe indflydelse på 
sine fagfæller på Fyn, Lolland-Falster 
og i Sydsjælland ". 

skovens Indhold af Gavntræ." Den lille 
reservation "en Tid" er vist uberettiget. 
forfatterne anbefaler selv i flere sam
menhænge at efterbedre med ær, bl.a. s. 
173: "Naar Opvæksten er 3-4 fod høj, 
vil det som oftest være for sent at an
vende Bøg ved Efterbedringen. Man 
plejer da ofte at indplante ask, ahorn 
.. (m.fl) ... ". 
flertallet af skovdisttikter fortsatte da 
også tydeligvis ufortøvet fremgangsmå
den helt op i 1920-erne, på Holsteinborg 
under skovrider Jensen f.eks. endnu i 
1928. Skovrider C.M. Vendelsøe, Skjol
denæsholm, indplantede i 1922-65 ær 
m.m. i bøgekulturer, som han kaldte et 
substrat, hvori ædlere træer kan dyrkes. 
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Fig. 9. Caspar H. Schroder 1821 -1905. 
Skovridersøn fra Haderslev. Skovrider 
med titel af "forstråd" på Wedellsborg 
1845-1905. Førte tilsyn medflere skove. 

Denne epoke, der strakte sig over 70 år 
fra 1860' erne efterlod sig særdeles mas
sive fodspor, overfor hvilke von Langens 
er for intet at regne. 
Det var nok mere af tvang end af lyst 
man indplantede ær og andre arter. 
Scenariet var ufatteligt udstrakte bøge
såninger, "periodeflader". Heri spirede 
oldenen efter manuel afrivning af løv, 
slidsom jordbearbejdning med heste
trukken harve, sommetider også plov og 
- når oldenen var faldet - nedharvning 
og manuelløvdækning med rive. 
Planterne voksede frem under en skærm 
af gamle træer, men blev alligevel udsat 
for frostskader foruden svampe-, muse
og vildtskader samt - ved overstandernes 
afvikling efter 20 år - tillige for fælde
skader. Bare pletter og svage partier var 
uundgåelige. Her satte man straks ind 
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Som ung var han jæger hos overforst
mester F.F. von Krogh, Nygaard, med 
hvem han bevarede tæt forbindelse. Ved 
et forstligt landsmøde 1882 bekendte 
han - mange år tilbage - at være blevet 
"ahorngal" og brugte derfor æren i stor 
stil til dækning af huller i bøgeforyng
elser. 

Under sin opvækst ved Haderslev og 
ungdom på Nygaard var S. tidligt blevet 
fortrolig med æren. En kåret frøavlsbe
voksning anlagt få år efter Schroders 
død har gjort sig bemærket ved vækst
mæssigt at overgå alle andre i det engel
ske proveniensforsøg. Biografisk Leksi
kon betegner ham som den mest indfly
delsesrige skovrider på Fyn. Han gjorde 
sig gældende langt ud over landsdelen 
og vakte opmærksomhed i udlandet med 
sin "Behandling af Bøgeskoven ". 

med efterbedring. Målet var en "egal" 
bestand med et maksimum af bøg, jo 
mere komplet, des mere hæder til 
distriktsbestyreren. De første ca ti år 
sattes derfor bøgeplanter; men herefter 
havde kulturen fået et stølTe forspring, 
end disse kunne indhente, og da kom de 
hurtigtvoksende træarter ind. 
Temaet, hvorover hvert distrikt kunne 
have sin variation, var nogenlunde 
sådan: Gran og birk i græsbundne 
pletter, el og ask i lavbundshuller, samt 
lærk, ask og ær på regulær bund. Hvor 
æren slog godt an, kunne den indhente 
op til 20-årige bøge og blev derfor ofte 
brugt efter fældeskader, ja selv til 
afløsning af 40-årige gran holme fra 
første efterbedring, jf Friis (45). Granerne 
blev tidligt afdrevet til vel betalt 
småtømmer. 



Det meste af fyldningerne er for længst 
forsvundet, men ask og ær har holdt ud. 
Af og til finder man dog endnu også 
gruppevis lærk, sjældnere gran og und
tagelsesvis ædelgran sammen med ær i 
bøgeskov fra den tid. Et enkelt tilfælde 
af ærplantning efter ca. 40-årig gran 
forelå indtil stormen 1999 på Lorup, 
hvor ca. 100-årig gran og ca. 60-årig ær 
stod omgi vet af en ca. Il O-årig bøgeflade. 

Alder for ær i bøg 
Som man må forvente, er æren så godt 
som altid 6-10-20, helt op til 40 år yngre 

end den bøg, hvori den er indsat. 
Årringstællinger foretaget på forelig
gende friske stød i bevoksninger på en 
række distrikter har fuldt ud bekræftet 
dette (se skema A). 
Ikke desto mindre står den i de fleste 
driftsbøger anført til bøgens alder, selv i 
de tilfælde, hvor æren på en litra af 
bøgeafdelingen har taget teten og dannet 
ren bestand. Meget ofte nævnes æren 
slet ikke, thi dels skiltede man ikke med 
at have måttet efterbedre (man talte ikke 
om den I), dels var der tale om relativt få 
træer, efterhånden som æren med hård 

Skema A. Aldersforskydning mellem en bøgebevoksning og indplantet ær. Samtlige 
eksempler gælder ær indplantet efter tidens skik som efterbedring i bøgeforyngeiser. 
Stødtællinger (Øverst) og detaljerede distriktsbøger (nederst) viser samstemmende fuldt 
så store tidsforskydninger mellem bøg og ær som litteraturen angiver. 
I skovplanerne er æren næsten altid sat til bøgens alder. Stødtællingerne har derfor vakt 
overraskelse på distrikterne. 

a. Aldre angivet efter årringstællinger. 

Distrikt Afd. Bøgens Stød Årringe Bøgens 

alder optalt forspring, år 

Brahetrolleborg 95c 115 I 96 19 år 

149 106 3 90-95 11-16 

Lorup 3a 126 105 21 

Middelfart ca 120 ca 100 ca 20 

Sæbygaard 118 93 25 

71 47 

Søllestedgård 114 ca 102 ca 12 

b. Aldre opgivet i distriktsbøger. 

Bøgens anlægsår Ær indplantet Bøgens forspring, år 

Barritskov Sø. 13 1890 1901 og J 905 11 og 15 

Barritskov Sø. 15 1865 1888, 1896 og 1902 23,31 og 37 

Barritskov Ba. 6 1890 1900 og 1901 JO og 11 

Ravnholt 1896 1912 16 

1902 1914 12 

1914 1931 17 
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Skema B. Skemaet giver et billede af ærens indførsel på 40 danske løvskovdistrikter. 
Rubriceringen er baseret på optegnelser, lokal viden, kilder fra litteraturen og iagtta
gelser i marken. / nogle tilfælde er sporene sløret af de mange års forandringer. Derfor 
gør materialet ikke krav på /00% nøjagtighed, men det er formentligt tilnærmelsesvis 
repræsentativt. 
Der er registreret 16 gamle prydtræer. Heraf vides/vurderes 8 eksisterende park- og 
dyrehaveeksemplarer at være mellem 150 og 230 år. Blandt de øvrige 7 er von Langens 
ær strengt taget ikke et prydtræ. Brahesborg- og Lykkesholm-træerne er væk, men er 
omtalt eller har efterladt spor. Gl. Kjøgegård, Fuirendal og Svenstrup (Overdrevsgaard) 
eksisterer, men kan være yngre. 
De allerfleste distrikter har indplantet ær som efterbedring. Sønderborg har haft ær hele 
tiden, mens Farum, Jægerspris, Nygaard, Gjorslev og SorØ har fået den ind ved selv
såning. Flere har både selvsået og indplantet. 7 pionerdistrikter begyndte omkring 1860 
eller før, men halvdelen af distrikterne kom i gang 1880-/900. 
På 18 distrikter blev over 50% af periodens (aktuelle) bøgekulturer efterbedret med ær, 
mens andre distrikter kun fik ær ind i nogle få. 

Beating up naturally regenerated beech with sycamore was widespread. The table shows 
when and Io what extent 40foresl esta tes applied this practice. 

Distrikt Gammelt Efterbedring i bøg begyndt Andel af aktuelle bøgekulturer, % 
prydtræ f. 1870 187 1-80 1881 -1900 e.1900 0.50% 1I.50% mindre Ingen 

Barritskov O x x 
Boller O x x 
Brahesborg x Lin. x x 
Brahetrolleborg O x x 
Bregentved O x x 
Bøssevænget O x x 
Farum Ganløse Ore ? natur x 
Farum Ugerløse O nalUr x 
Frijsenborg x x x 
GI.Kjøgegård x x x 
Gjorslev x natur x 
Glorup O x x 
Gunderslevholm O x x 
Halstedkloster O x x 
Havreballegård O x x 
Holsteinborg x FlIirend x x 
Jægerspris x natur x 
Krenkerup O x x 
Langesø O x x 
Ledreborg x x x 
Lorup O x x 
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hånd blev fjernet ved tyndingerne. 
Enkelte distriktsbøger indeholder dog 
optegnelser om tidspunktet for indplant
ningen . Også de viser det klassiske 
aldersinterval mellem bØg og ær. Uanset 
driftsbøger vidner opvæksten umisken
deligt om, at der er eller har været ind
blandet ær i en bevoksning. 
Der er gjort et forsøg på at evaluere 
omfanget på landsplan ved forespørgs
ler og iagttagelser på de besøgte distrik
ter. Resultatet vist i skema B kan kun 
betragtes som vejledende, men viser dog 
klart nok, at alle besøgte løvtrædistrikter 
er berørt mere eller mindre gennem de 
70 år. 

Historiske optegnelser om 
ærens fremtrængen 
Sammenstykker man nogle relevante fragmenter 

fra litteraturen , tegner de en mosaik af baggrun

den for ærens fremtrængen i bøgeskoven. Her er 

et lille udpluk fra perioden 1874- 1895: 

Okt. 1874 fremhæver skovrider Bornebusch ved 

et møde i Lolland-Falsters Forstmandsforening 

(LF 46) ahorn og avnbøg som særligt godt 

betalt. Efterspørgsel og pris stiger. Skovrider 

Bjørn opponerer og mener ikke, ahorn betaler 

sig, men skovrider Schleppegrell kommenterer, 

at "Ahorn. Lærk, Ædelgran og Weymouthsfyr 

bør skænkes mere Opmærksomhed." 

Mar 1879 udtaler skovrider Friederichsen 

(LF) .... "det er gaaet op for ikke faa Forst

mænd, at man tidligst muligt maa indplante 

værdifulde Træer .... god Indtægt og støtte 

Bøgen." Anbefaler udrensning fulgt af efterbed

ring 3-4 gange i bøgeforyngelsens første 20 år. 

Ved IO år indplantes lidt nål, e llers ahorn, elm 

og lærk. 

Mar 1882 oplyses (LF), at der på Knuthenborg 

faldt 12 ahorn i 1880-stormen. (de må have haft 

en vis alder). 

Juli 1882 udtaler forstråd Schrøder, Wedell s

borg ved 3. almindelige (landsdækkende) forst-

Distrikt Gammelt Efterbedri ng i bøg begyndt Andel af aktuelle bøgekulturer. % 

prydtræ f.1870 1871 -80 1881-1900 e.1900 0.50% u.50% mindre Ingen 

Margaard O x x 

Middelfart O x x 
Nygaard x natur x 
Orenæs O x x 
Overgaard x x x 

Petersgård x x x 
Ravnholt Lykkesholm x x x 
Rosenfeldt x x x 
Selsø-Lindholm O x x 
Skjoldenæsholm O x x 

Sorø Akademi x natur ry ry 

Svenstrup x x x 
Sæbygaard O x x 
Søllestedgård O x x 
Sønderborg O natur x 
Valdemarskilde O x x 

Valdemars Slot x x 
Vallø O x x 
Wectellsborg O x x 
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mandsmøde i Svendborg (47): "Jeg blev - for 

mange Aar tilbage paa en Gang ahorngal ved at 

betragte dette Træs fremherskende Vækst i 

Ungdommen, og jeg anvendte den derfor i stor 

Stiil til Efterbedring og Dækning af Huller i 

Bøgeopvækst". 

Mar. 1885 formaner Schleppegrell (LF): " ... 

ikke forsømme Indplantning af Træarter, der 

giver større Nettoudbytte , de, der kan forøge 

Gavntræprocenten i ældre Alder", herunder 

ahorn. 

Mar. J 886 taler skovrider Rosenstand (LF) om 

200 tdr.Id. (110 ha) bøgeselvsåning i oldenåret 

J 881-82 og 70 tdr.Jd. J 885-86 alene på hans 

distrikt. 

Mar. J 895 holdt skovrider Buch, Knuthenborg , 

et langt foredrag i vel formuleret , fornøjeJig 

fonn (LF). Han advarede stærkt mod æren med 

bemærkninger som " .... på Tide, vi tage Vare 

paa, at den ikke tager Magten fra os .... Ahorn 

og Bøg vil kæmpe en morderisk Kamp .. .. i høj 

Grad intrigant (går beskedent og hurtigt tiJ 

vejrs, men når den kommer over bøgene) .. 

ombyttes dens hidtidige Beskedenhed med 

Brutalitet ... har rent ud sagt en skidt Karakter 

vore Bøgeskove derved trues af alvorlig 

Fare." Han medgiver dog, at æren i visse tilfælde 

er på sin pJads (f.eks. i store huller i JO fod høje 

bøge) og at vi "med Glæde noterer Indtægten" . 

(Men opvæksten II) 

J den efterfølgende engagerede debat var 

skovrider Iversen den eneste, der hel Jer ikke var 

sikker på, at ahornen skal fremmes. Koch var 

dog heller ikke sikker på, den er en ulykke. 

Wedderkop lagde et godt ord ind for æren. 

Skønt han som ung havde kæmpet mod opvækst 

på Als, fandt han den "et udmærket Efterbed

ringstræ" . Mynster var tilfreds med, at den havde 

lukket mange huller, han havde solgt mange på 

10- J l tm. "Opvæksten nok ikke så farlig". 

Bornebusch: "Hvor er den bedre anbragt end 

mellem Bøge? Buch vil den til Livs i for høj 

Grad." 

Som sidegevinst gav debatten bemærkninger 
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som: "Det er nu (J 895) så længe siden , der blev 

paabegyndt Kultur med Ahorn, at vi kan tale 

erfaringsmæssigt," Og "J til 6-7 Aar gammel 

.. . . er (den) utvivlsomt altid kommet ind ved 

Selvsaaning, thi det er næppe rimeligt, at nogen 

ville pJante (ahorn) .... saa længe, det er tidsnok 

at efterbedre med Bøg." Det fremgår, at ingen 

ved sine fulde fem ville finde på at plante ær 

samtidigt med bøgeforyngelsen. 

Debatten afslørede den forskel i hold
ning, der stadig eksisterer. Nogle forst
mænd nærer en ridderlig attrå for den 
lidt modvillige bøg, men har kun foragt 
tilovers for æren, der så skamløst byder 
sig til. Noget tilsvarende er udbredt i de 
fleste andre europæiske lande. 

Renbestande af ær 
Der er ikke fundet antydning af rene 
plantede bestande før omkring år 1900. 
Nok er der nogle ældre bevoksninger, 
men de ser ud til at være selvsåninger 
eller efterbedringstræer, der har erobret 
arealet (nærmere i afsnit om frøspred
ning og om distriktsafkom). 
Først ved århundredeskiftet var de frem
mede nåletræer medvirkende til at løsne 
lidt op for den rigoristiske monokultur 
af bøg samtidigt med, at importerede 
stenkul gradvis førte til en afsætnings
krise for bøgetræ. Der blev luft til at 
eksperimentere også med mærkelige 
løvtræer. Sammen med rødeg, heste
kastanie m.fl., dukkede også ren ær op 
som kuriosum. 
En plantning på 0,30 ha fra 1898 på 
Brahesborg, Vestfyn , var blandt landets 
allerældste og smukkeste, da 1999 stor
men raserede den. 
Vi ved om to angiveligt plantede 
frøavlsbevoksninger på hhv. Ravnholt, 
0,46 ha fra 1905 og på Wedellsborg, 
0,96 ha fra 1910. En særdeles smuk 



bevoksning i Bøssevænget (Sydsjæl
land) på ca 0,4 ha er fra 1917. Dertil 
kommer Valdemars Slot, 0,38 ha fra 
1921 og Bregentved, 0,46 ha fra 1925. 
Kjølby (2) målte en bevoksning på Bol
ler, 0,58 ha og nogle mindre på Fyn og i 

J Y Il and, alle fra 1920-erne. Den handle
kraftige Flemming Juncker begyndte i 
1946 at tage konsekvensen af ærens 
større værditilvækst ved på Overgaard at 
lysstille bevoksninger af elm, bøg, fyr 
m.m. og underplante med ær i stor stil. 

Fig. 10. Aldersklassefordelingen på 13 distrikter med i alt ca 1000 ha ær viser et sær
deles ujævnt mønster. Stormfaldsårgangene 1961-70 og 1971-80 udgør 57% af det sam
lede ærareal. Kulturanlæggene tog fart i 1941 -60, da der blev skrevet og talt meget om 
træarten. 
Efter 1980 er niveauet lavere endfør 1961 og faldende. Det stemmer overens med hold
ningen som vist i fig 30, side 71. Diagrammet illustrerer også, at de færreste har mere 
end 50 års dyrkningserfaring. Det er kun en halv omdrift. 
Statistikken gælder arealer med ær som hovedtræan. Hercif har mange et islæt af ask; men da der skøn
nes at være nær tilsvarende ær i askebevoksningerne. er materialet formentlig nogenlunde retvisende. 
Distrikternes opgørelser er foretaget ved forskellige åremål (f.eks. 84-93). Deifor var det nødvendigt at 
forudsætte lige store kulturarealer i periodens 10 år og dele arealtallet derefter (i eksemplet med 70% 
til 1981-90 og 30% ti/91-00). Herved indføres en vis udjævning afmaterialet, der således ville have teg
net sig endnu skarpere, hvis alle havde samme udgangsår. Aldersklassen 91 -00 er ikke fuldt repræsen
teret af al/e og viser formentligt for lavt areal. 

The age distribution of pure danish sycamore stands reflects replanting af ter storms in 
1967. 
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Aldersklassefordeling 989 ha, 
13 distrikter 
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I mange tilfælde blev resultatet så 
lovende, at flere skovdyrkere tog ideen 
op. 1948 skrev da Jørgen Abell (1) sin 
betydningsfulde artikel i Forstlig Bud
stikke. Den udløste en drabelig debat 
nogenlunde af samme indhold som 53 år 
tidligere på Lolland. Gode bevoksninger 
blev sat på ekskursionernes dagsorden, 
arten blev tildels gjort "stueren", og 
navnet ær blev som nævnt markedsført. 
De følgende år tog anlæg af renkulturer 
fart, og kulminationen indtraf efter 
stormfaldene i 60-eme, da det for alvor 
blev almindelig praksis (fig. 10). Her
med fik æren borgerret som sekundær 
løvtræart med udbredelse omtrent som 
asken, og indførselsfasen kom stort set 
til ophør. Den havde da stået på i 230 år 
og bragt lidt af hvert. 

Ærens udbredelse i Danmark 
Til brug for denne artikel er indsamlet 
oplysninger spredt over landet om be
voksninger med ær. 40 ejendomme har 
opgivet deres samlede bevoksede areal 
samt arealer med ær og med ask. 
Skovarealerne varierer i størrelse fra 
helt små (Il ha) til helt store (4400 ha). 
Æren udgør fra 0,8% til 34,7%, asken 
fra 0,5 % til \0%. Ejendommene opviser 
store variationer i jordbund, terræn og 
beliggenhed, og de hundredevis af ærbe
voksninger dækker hele spændet fra det 
perfekte til det kassable. Besvarelserne 
er sammenstillet som følger (alt i ha): 

Bevokset areal 36.246 ha 
heraf med ær 2.054 ha 
heraf med ask 1.949 ha 

Vurdering: 

100% 
5,66% 
5,37% 

Et materiale med æren i focus må mistænkes at 

vise mere ær end landsgennemsn ittet. Sådan for

holder det sig måske også med det forel iggende. 

24 

På næste side vises gruppen af de 8 højest pla

cerede di strikter rangeret efter procentvis andel 

ær. Med deres vægtede gennemsnit på 15,5% 

påvirker de naturligvis stati stikken. De udgør 

dog tilsammen kun 10,6 % af undersøge lsens 

36.000 ha . Materialet omfatter imidlertid også 

en gruppe på 5 store distrikter med ialt 35% af 

de 36.000 ha. De har (med et vægtet gennem

snit) kun ær på 2,4% af arealet og trækker 

dermed drastisk ned i statistikken. 

Den høje og den lave gruppe neutralisere r 

derfor hinanden . Tilsammen udgør de henimod 

halvdelen af de 36.000 ha. Den anden halvde l 

med en mere normal arealfordeling - svinger 

mellem 3,2 og 9,9% af distrikternes bevoksede 

arealer. 

Konklusion: 
Undersøgelsen er ment som et bidrag til 
belysning af ærens udbredelse. De 40 
distrikter repræsenterer ikke nødvendig
vis gennemsnittet for Danmarks løv
skove; men materialet er næppe ganske 
misvisende. Selv med dette forbehold er 
det bemærkelsesværdigt, at der er lidt 
mere ær end ask. 2.000 ha ær ud af 
36.000 ha skover så meget mere end 
ventet, at det antyder et behov for revur
dering af landets samlede ær areal. 

3.3 Proveniensforhold 

Det må meget beklages, at vi - trods vor 
etablerede ekspertise på området - ikke 
har et ordentligt proveniensforsøg på 
dansk grund. r mangel af bedre må vi da 
henholde os til udlandets indsats og til 
grundige studier i marken af vort righol
dige hjemlige materiale. 

Udenlandske forsøg 

De udenlandske forsøg er sammenstillet 
i skema C. De viser nu klare og over
raskende resultater. Det vesttyske med 



Tabel A. Distrikter med over 10% ær (omtalt s. 24,2. spalte øverst). 

Bevokset areal heraf ær æri% 

Orenæs 444 154 34,7% 
Margaard 70 17 24% 
Gjorslev 676 140 21% 
Uggeløse 162 29 18% 
Holsteinborg 650 73 11% 
Søllestedgård 286 32 11% 
Boller 692 70 10% 
Skjoldenæsholm 860 86 10% 

I alt A 3840 601 15,5% 

Tabel B. Store distrikter med lav ærprocent. 

Bevokset areal heraf ær æri% 

Bregentved 2800 100 3,6% 
Frijsenborg 4400 34 0,8% 
Krenkerup 1520 48 3,1% 
Vallø 2680 85 3,2% 
Wedellsborg 1252 37 3,0% 

I alt B 12652 304 2,4% 

I alt A+B 16492 905 5,5% 

Skema C. Oversigt over europæiske proveniensforsøg. 
European provenance trials. 

Forsøgsland Anlægsår Antal Genta- Herkomster Litte ratur 

evI. ophør provenienser ge lser 

Schweiz 1901 -05 8 +1 CH 590- 1 600 m 48 

Norge 1983-87 10 +7 N fordelt over landet 49 

England 1991 - IO +4 GB fordelt, D DK F SO 

Tjekkiet 1984- 9 O CS fordelt 420-1100 m SI 

Tys kland ø 1967- 8 +1 Harzen-Thiiringen 210-485 m S2 

Tyskland V 1983- 48 + 10 A CH CS D DK R YO 25-1507 m o.h . 

Slovakiet Ikke omfattet PAGAN 1990 
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meget bred europæisk dækning er 
repræsenteret ved parallel forsøg i Hol
sten under forhold, der ligger tæt på 
vore. 

I. Schweiz 1901-05. Viser, at alpin ær (1600 
m.o.h.) springer ud to uger senere end ær fra 

690 m, og løvfaldet er til svarende tidligere. 

Det bemærkelsesværdige: Denne rytme bevares, 

når afkommet plantes i lavere højde. Æren 
springer ud , når den skal. Herved afviger den 

afgørende fra alpin lærk og gran, der tværtimod 

springer ud i utide og får frostskader, når den 

flylles ned fra højderne. 

Lige så overraskende: Unge alpine ær, dyrket 
lavt, vokser trods 4 uger kortere vegetationstid 

mindst lige så frejdigt som lavlandsær. Modsæt

ningsvis vokser alpine lærk og gran langsomt 

både i store og lave højder. Iflg. Englers kom
mentar har højlandsær meget intensivere grøn 
bladfarve. 

2. Norge 1983-87. De norske afkom viste store 

forskelle i hårdførhed og vækst. Sammenlagt 

varierede de to egenskaber mellem 0,3 og 2,6 i 

skala 0-4. Der var ikke afgørende forskel på 

afkom fra det sydlige Norge (omtrent på højde 
med Skagen) og Nordland (nord for Polar

kredsen). Tallene antyder dog en vis tilpasning 
således, at nordlige afkom trives bedst mod 

nord og sydlige mod syd. 

3. England 1991 - . Anlagt på "farm forestry" 

lokaliteter, muligvis ikke konsekvent på gam

mel skovjord? Planterne blev målt som l -årige. 

Her førte den danske Wedellsborg. 

Efter 4 år i skoven var rangfølgen drastisk for

skudt. Da havde f.eks. de mindste frøplanter (fra 

Pfalz) overhalet alle andre end de danske. der 

stadig vokser noget bedre end de øvrige. 

Der er fem parallelforsøg, heraf to anlagt i hhv. 

150 og 200 m højde. På disse mest stressede 

lokaliteter er forskellene mellem provenienser 

klart størst. En kommentar påpeger, at delle er 

modsat nåletræerne, der viser størst variation på 

gode voksesteder. Dr. Ned Cundall, (pers. 
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kont.), meddeler at der er i høj grad signifikante 

forskelle i formegenskaber. Wedellsborg ligger 

omkring middel, mens to engelske afkom er 

bedst. 

4. Tjekkiet 1984 - . Anlagt på den Moraviske 

højslelle i 540 m højde med 2-årige planter. De 
ni prøver er indsamlet i højder fra 420 til 1100 

m.o.h . på lokaliteter spredt over Tjekkiet. Der er 

foretaget højdemåling ved alder 6 og 9 år, regi

strering af form ved 9 år. 
Proveniens-gennemsnillene målt på 6-årige 

planter varierede fra 1,7 til 2,3 m i højde, på 9-

årige fra 2,1 til 3,3 m. Der er en vis forskydning 

i rangfølgen mellem målingerne. Den mindste 

er rykket op på 5. pladsen, men de tre højeste er 

stadig i top, og man forventer nu nogenlunde 

uforandret indbyrdes placering. 
I dette forsøg har de alpine provenienser ikke 

alene klaret sig, men har overbevisende 
overgået afkom fra lavere højde. De to hurtigst 

voksende er begge fra 1100 m, mens de to fra 

lokaliteter under 500 m ligger som nr. 6 og 7. 
Proveniens Harrachow er fra det nordlige Tjek

kiet på højslette/forbjerge mellem Erzgebirge 

og Sudeterne. Den er vækstmæssigt placeret 
som nr. 3 og er interessant ved at ligge helt i 

toppen i Eutin, Holsten. De alpine har klar ten

dens til bedst form med over 50% helt relle, 
mens lavlandsafkommene har godt 30%. 

Niveauet ligger meget højt i sammenligning 

med dansk og østtysk ær. (se fig. II). 

Forsøgsrapporten oplyser, at der i Slovakiet er 

anlagt et lignende forsøg (PAGAN 1990). Også 

her viser provenienser fra større højder og vest

ligt i området de bedste resultater 

5. Thiiringen 1967 - . Europas ældste eksiste

rende proveniensforsøg. Udført med den største 

omhu og tysk grundighed efter en vel gennem
tænkt plan og pelfekt slået an. AJle 8x4 parcel

ler er endnu fuldt intakte. Der er minimum 20 

modertræer pr afkom. Der findes to parallelfor

søg på vel beskyttede lokaliteter i samme skov 

nær Miihlhausen. De 8 moderbestande blev 

udvalgt i Harzen og Thiiringen indenfor et 
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Fig. l l. Resultater fra det tjekkiske proveniens forsøg . lndsamlingslokaliteter, h.o.h.: 1) 
450 m, 2) 690 m, 3) 580 m, 4) 800 m, 5) 800 m, 6) 1100, 7) lJOO m, 8) 1000,9) 420 m. 
a (til venstre). PlantehØjde ved 6 (skraveret) og 9 år. Nr. log 2 indgår i et vesttysk for
søg i Eutin, Holsten. Her ligger 2 i top. Nr. l vokser pænt, menfårfrostskader. Desværre 
indgår 6 og 7 ikke i Eutin. Provenienser fra store højder klarer sig godt. 
b (øverst). Procent rette stammer. Niveauet er højt i europæisk sammenhæng. Bjerg
træerne fører. 
c. (nederst). Procent flngrenede træer. Længste søjle angiver størst andel. Viser korre
lation til højdevækst. Skønt 2 ligger under højlandsæren er den formmæssigt langt over 
Thiiringen i det østtyske forsøg. 

område ca 110 km på den længste led og i høj

der fra 210 til 485 m.o.h. (flg. /2). 

Forsøgsplan og evaluering er omhyggeligt 

beskrevet i tre publikationer, sidst ved 31 års 

alder. Forsøget er nøje vurderet ved selvsyn, 

ved alder 33. Det er herefter uomtvisteligt, at 

stammeformen udviser afgørende forskelle fra 

afkom til afkom, selv mellem nærliggende loka-

lileter. Ved 14 år havde Giinthersberge fra 420 

m højde o.h. 12,6% helt rette + 68,4% nogen

lunde rette uden tveger. Helbethal fra 300 m 

højde havde 0,2% helt rette + 26,5% nogen

lunde. Den bedste har hermed mange gange 

flere helt rette end den ringeste og over dobbelt 

så mange nogenlunde brugbare. De to lokali 

teter ligger mindre end 50 km fra hinanden. 
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Fig. 12. Det østtyske forsøg omfatter 8 
lokalafkom indenfor et område med dia
meter på 110 km i Harzen- Thiiringen 
som vist på kortet. Skønt indenfor samme 
region er der markante forskelle. særligt 
i formtendens. men også i andelen af 
vimrede træer. 1flg. dr. Weiser har 
moderbevoksningerne tillige hver sit 
karakteristiske barkmønster. 

8 provenances in the German trial of 
1967 originale within the same general 
region but nevertheless display conside
rable variation in form. 

Fig. 13. To parceller i østtysk forsøg i Eigenrieden. Thiiringen. Skønt hugststrategien 
har sløret udviklingen lidt. er der stadig meget forskellig form. En væsentlig del af dansk 
ær er indførtfra dette område. 

Good and poor performers. German provenance trial of 1967. 
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Plantetallet var fra starten meget stort 

(I7.800/ha). Derfor har omfattende tyndinger 

været påkrævet, og den førte hugststrategi har 

uundgåeligt haft ekstra stor indflydelse på 

træernes udvikling. Med en tidligere selektion 

efter dansk mønster ville andelen af rette stam

mer være steget fra hugst til hugst. I forsøget er 

det gået omvendt, vistnok fordi de fingrenede 

emner ikke er stillet frit i tide. lkke desto min

dre var der ved besøget i '98 klart iøjnefaldende 

forskelle i form (fig. 13), herunder tvegeten

dens, mens alle afkom overraskende var nogen

lunde fri for vanris. 

Nogle parcelgrænser skiller det fortrinlige fra 

det uacceptabelt dårlige. De bedste har en slå

ende lighed med mange gode danske bevoks

ninger, mens de ringeste var som vore mest håb

løse med lutter krogede, grenede, tvegede 

former. Det påtrængende spørgsmål om eventu

elle forskelle i vækst har endnu ikke fundet sin 

anerkendte løsning. De publicerede tal viser en 

ganske overbevisende variation fra Konigsthal 

med h 14,87 m, d 13,6 cm til Eigenrieden med 

h 14,17 m, d 12,6 cm. Rangfølgen for h og d 

viser god korrelation. 

Beregner man vedmassen ud fra disse værdier, 

er forskellen mellem provenienser betragtelig 

(over 30% forudsat samme stamtal og formtal). 

En vurdering på stedet giver indtryk af forskelle 

i denne størrelsesorden. Forsøgsrapporten 

finder dog ingen signifikant afvigelse ud fra 

statistiske beregninger - en afgørelse, vi må 

tage til efterretning. 

Forsøget ligger 470 m.o.h. på flad til svagt 

skrånende lerjord, ganske som det forekommer 

herhjemme. Gennemsnitsbonitet ca. 3, Kjølby. 

6. Vesttyskland 1983- . Et gigantforsøg med 48 

afkom fra syv lande omfattende Danmark, men 

ikke Østtyskland og Frankrig. Il parallel forsøg 

i forskellige dele af landet. Talrige gentagelser 

af ganske små parceller (Eutin: 651 parc. med 6 

i hver). Plantet på I ,5x 1,5 m. Endnu (marts 

1999) ikke tyndet og derfor ideelt til genetiske 

studier. 

Der indgår principielt kun 5 udvalgte moder

træer pr proveniens , og jordbundsforholdene er 

næppe 100% ens i alle de mange parceller. De 

bedre partier har ca bon. II, Kjølby. Hvad der 

herefter måtte vise sig af statistisk imperfektion 

opvejes dog rigeligt af forsøgets store, dristige 

linier, der giver enestående indblik i ærens 

genetiske variation i europæisk sammenhæng. 

Forsøgets anlæg er offentliggjort 1985 (14), 

men foreligggende måleresultater for vækst og 

form fra 1997 ved alder 14 er endnu ikke publi

ceret. Med stor venlighed gav forsøgets master

mind, Dr. J. Kleinschmit, ikke desto mindre 

tilladelse til omtale i generelle vendinger. De 

upublicerede højdemålinger, indtryk fra adskil

lige timers iagttagelser i parallelforsøget ved 

Eutin i Holsten og et kortvarigt besøg ved 

Bramwalde nær Gottingen giver et ganske 

brugbart overblik. Hovedindtrykket er en over

vældende variation. I en parcel noteredes 6 (af 

6) grove krogede, mens naboparcellen havde 4 

rette + 2 let bugtede. 

Konklusion om europæiske forsøg 
Set under eet supplerer de 6 europæiske 
forsøg hinanden, og overensstemmelsen 
er god. Det forekommer forsvarligt at 
drage følgende foreløbige konklusioner: 

• Der er overmåde stor forskel på 
formtendensen mellem afkom. Top
pen nås af et tjekkisk (1100 m.o.h.) 
med 58% helt rette, mens et fra 
Thiiringen (300 m.o.h.) skraber 
bunden med 0,2%. Der synes gene
relt at være korrelation mellem form 
og højde over havet, så de højest 
beliggende er de mest rette. Det er 
rimeligvis en tilpasning til snetrykket 
- som velkendt hos alpine nåletræer 
(s ml. omorika) . 

• Tvegetendensen er ikke udbredt, men 
i et fåtal af afkom er andelen høj. 
Krogede stammer, grove grene og 
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opløste toppe forekommer i meget 
forskellig grad. 

• Højde og diameter viser ufatteligt 
store forskelle i de yngre forsøg . Der 
forekommer udslag i størrelses
ordenen middel +/- 30%. 

• I kulturfasen udvikler forskellige 
afkom sig efter stærkt afvigende 
mønstre. Nogle starter svagt, men 
placerer sig efter 5-10 år langt fremme 
i feltet. 

• På gode boniteter er udsvingene i 
væksthastighed afdæmpet. 

• Nogle afkom ligger vækstmæssigt i 
top ved afprøvning langt inde i 
landet, men under middel nær kysten 
- og omvendt. 

• Tilvæksten synes overraskende uaf
hængig af moderbevoksningens hØj
de over havet. I det holstenske forsøg 
kommer "top IO" (med 12-30% over 
forsøgets middelhøjde) fra lokaliteter 
mellem 120 og 1025 m.o.h. En bay
ersk proveniens fra 1300 m vokser 
lidt bedre end Boller, mens en schwe
izisk fra 1507 m fortjener hæderlig 
omtale med kun 18% under middel 
højdevækst. 

• Nogle sydlige provenienser fra rela
tivt lav højde får frostskader, således 
Rumænien 685 m og Tjekkiet 450 m. 
1. Kleinschmit oplyser, at italienske 
ær fryser ud i Mellemtyskland, og det 
norske forsøg viser betydelige for
skelle i hårdførhed på meget nordlige 
lokaliteter. 

• Ved afprøvning i Holsten opnås de 
bedste resultater af så vidt forskellige 
provenienser som Tjekkiet, Rumæni
en, Nordrhein- Westfalen , Baden
Wi.irttemberg, Bayern og Nieder
sachsen. Man savner fransk ær til 
sammenligning. 

• Der er intet synligt geografisk 
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mønster. Fortrinlige og dårlige 
afkom hidrører i flere tilfælde fra 
moderbevoksninger 100 km eller 
mindre fra hinanden 

• Et dansk afkom klarer sig under mid
del i Holsten , medens et andet vækst
mæssigt ligger i top i England. 

• Røde blade forekommer sjældent. 
Man kan da reflektere, at de repræsen
terede afkom kun er at betragte som 
stikprøver af et uoverskueligt stort 
udvalg. Af det overvældende flertal, de 
ukendte provenienser, kan man herefter 
vente sig hvad som helst. 

Det danske materiale 

Oprindelsen til danske bevoksninger 
Ukendt er netop roden til næsten alle 
vore danske bevoksninger, og særdeles 
varieret er ensemblet. Bortset fra urbe
standene ved den vestlige 0stersø er 
materialet sivet ind gennem godt og vel 
et par hundrede år, sommetider ad flere 
kanaler samtidigt og ofte i dølgsmål. 
Der er ingen måde at rede trådene ud; 
men ud fra nogle strejflys kan vi danne 
os en ide om, hvorfor variationen er så 
stor, hvilke generelle oprindelser, vi 
kender og hvilke, der er sandsynlige. 
Urbestanden som indvandrede efter isti
den indgår naturligvis i et eller andet 
omfang og må formodes at være kernen 
i forekomster på Als , dele af Fyn og øst
lige Sønderjylland. Flere alsiske bestan
de fremtræder med fælles præg af jævn 
form med krumning på den nedre stam
me og mange opløste toppe. De har også 
jævn vækst. 
Fra ældre tid foreligger kun få vidnes
byrd om levering af frø og planter fra 
det sønderjyske til resten af landet (se 
dog von Langens leverandører neden
for) . Da æren blev lanceret i barokanlæg 
i første halvdel af 1700-tallet må vi fore-



stille os, at vor indfødte forekomst var 
lige så upåagtet som f.eks. spidsløn og 
naur. Den kan som nævnt endnu ses 
(Als) indblandet i gammel stævnings
skov af el, ask og elm, som typisk blev 
stævnet før den frøbærende alder. I 
øvrigt har æren haft trange kår i 
græsningsskov og overdrev, efterstræbt 
af drøvtyggere og mennesker (se f.eks. 
Fritzbøger, 15) . 
Skovfoged Vindal Olsen har bemærket, 
at Als-æren sætter frø påfaldende tidli
gere og rigeligere end normalt. Måske 
en selektion gennem utallige generatio
ner?: Kun de, der nåede at kaste frø, før 
de blev stævnet til træskeer, træsko, 
gærdsel m.v. fik en chance for repro
duktion. 
Frøbærende ær har været sparsomt fore
kommende. Derfor er de første park- og 
alle-ær utvivlsomt kommet udefra 
sammen med fransk inspiration og 
udenlandsk orienterede landskabsarki
tekter. 
Datidens transportmuligheder var i høj 
grad betinget af skibsfart og flodtrafik, 
særligt når det gjaldt store hejster
planter, som var almindeligt benyttet. I 
England mener man (32), at en begræn
set part af de tidligste indførsler kan 
være kommet ned ad Seinen (æren fore
kom ikke nord for Paris); men tidligt 
markerede hollænderne sig som førende 
leverandører af planter. 
Her i landet har Annie Christensen for
tjenstfuldt påvist ved arkivstudier (53), 
at linde til Fredensborg slotspark blev 
sejlet som hejstere fra Holland. Det er 
højest sandsynligt, men endnu ikke 
dokumenteret, at nogle tidlige ær er 
kommet samme vej, så meget desto 
mere som nogle ær står i alleer af klone
de, utvivlsomt hollandske linde. (Men 
man talte ikke om dem'). 

Der var heller ikke naturlige ær i det 
hollandske lavland, men derimod en 
højt udviklet flodtrafik hele vejen op ad 
Rhinen. Vi ved nu fra det tyske proveni
ensforsøg, at der findes både ordinære 
og meget gode provenienser langs denne 
trafikåre. Også von Langen blev lejlig
hedsvis forsynet med frø derfra (Frank
furt). Andre sandsynlige transportveje 
var Elben og tildels Oder. Elben blev 
benyttet flittigt, men vi ved ikke hvor 
tidligt. 
Fra von Langens tid får vi undtagelses
vis et glimrende indblik i, hvor vidt for
skellige frøkilderne kunne være. Studier 
af rentekammer-arkivet (54) har afsløret 
korrespondance om leverancer af ærefrø 
til von Langens planteskoler fra følgen
de leverandører: 

Haderslev/Kolding amter 1766 
Frankfurt a.Main 1767 
Hackney, England 1767 
Tirol (leveret gennem Blankenburg) 
1767-69 
Slesvig 1771 
B lankenburg ved Harzen 1771 
Christiania, Laurvigen og Pors grund , 
Norge 1771-73. 
Københavns Vold 1772-73 
Oldenburg 1772 
Fischbach, Thiiringen 1773. 

Herudover en række uspecificerede 
frøpaltier fra flere andre, især tyske 
lokaliteter. 
Korrespondancen beskriver ofte frøets 
transportveje. Det er flod- og skibstrans
port når overhovedet muligt. Man frag
ter nødigt over land fra Elb-mundingen 
til østersøen. Det er dyrt. Flodtrafikken 
var langsom, med flere omladninger og 
ventetider. Udsat for bølgeskvulp og 
med datidens emballage (tætsluttende 
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tønder eller gennemtrængelige sække) 
gik det ofte ud over spireevnen. 
Man forstår, hvorfor afkommet af von 
Langens ær fremtræder meget forskel
ligt. Billedet er alt for indviklet til , at 
noget afkom kan henføres til specifikke 
frøpartier. I korrespondancen med Tirol 
efterspørges "store frø" . Det tyder på 
alpin ær, som iflg. Engler (48) har væs
entligt større frø og bedre spireevne. 
En smuk bevoksning i Ganløse Ore er 
kåret til frøavl, mens andre forekommer 
ganske ordinære og enkelte slemt tvege
de. Højder på op til 38 m vidner om, at 
materialet også omfatter provenienser 
med god vækstkraft. Det brogede sorti
ment blev forbeholdt von Langens revi
er; men nogle år efter mesterens død 
etablerede hans dygtige elev M.G. 
Schatfer en salgsplanteskole i Hørs
holm, og hermed blev materialet tilgæn
geligt for alle . 
Fra 1786 blev F.A.L. Burgsdorf's nyop
rettede effektive skovfrøinstitut i Berlin 
Schaffers hoved leverandør (43) . Vi må 
antage, Burgsdorf øste af nogle af de 
samme frøkilder, velsagtens med større 
vægt på det østlige Tyskland, herunder 
oplandet til Oder og Elben, der begge 
berører Tjekkiet og løber bekvemt for 
Berlin. 
Sidst i 1700-tallet udbredtes kendskabet 
til planteskoledrift. Kg!. haveinspektør 
Christian Frantz Schmidt etablerede ved 
sin fratræden 1786 en salgsplanteskole 
på sin ejendom Nygaard ved Haderslev 
(55). Fleischer (36) skrev 1779 s.62: 
"Man opelsker dette træ (ahorn) af frø", 
og det lader til , at også helTegårdene 
frembragte planter til deres parker. 
Efter den tids skik rejse de unge arvin
ger til udlandet i 2-3 år, især Tyskland, 
Frankrig og England. Det var let at tage 
en lommefuld ærefrø med hjem til en 
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haveinteresseret fader. Interessen var 
netop stor i den florissante tid med vel
stand og mode i landskabshaver. Man 
opelskede da et lille planteparti og satte 
de fornødne i parken. Overskydende 
eksemplarer finder vi den dag i dag ved 
skovpersonalets tjenesteboliger. 
Mange adelige familier havde slægt
skabsbånd over grænserne og kunne 
udveksle erfaringer og plantemateriale. 
Lensgrevinden på Ledreborg omkring 
1850 var fransk og lod plante franske 
træer i parken, hvor nogle bemærkelses
værdige, meget høje ær kan være kom
met ind fra Frankrig sammen med ægte 
kastanie o.fl ? 

Distriktsajkom 
De fritstående parktræer fruktificerede 
fra en ung alder, og i mange tilfælde føg 
frøene snaJt over hegnet ind i skoven, 
hvor de grundlagde mini-provenienser. 
SorØ Akademi og Jægerspris fik på 
denne måde nogle af de ældste selv
såninger, vi kender. 
Blandt mange registrerede tilfælde har 
især skovrider- og skovløbereksempla
rer på Gjorslev gjort sig gældende ved at 
frembringe meget store selvsåede area
ler i flere generationer, herunder de vel 
kendte frøavlsbevoksninger. Et gammelt 
træ i haven på Nygård må formodes at 
stamme fra Scmidts tid og ser ud til at 
være ophav til flere generationer af 
meget smuk ær i den nærliggende lille 
skov. Det var her, fors tråd Schroder 
havde sin gang. 
Vi har set, at man allerede i von Langens 
tid begyndte at udnytte frø fra nogle af 
de ældste træer på volden og i Norge. 
Omtrent samtidigt udbød Fleischer frø 
fra Jægerspris (36). Efterhånden som 
flere årgange voksede til , dækkede 
danskavlet frø mere og mere af behovet. 



Det er uvist, om materialet i von Lan
gens plantager blev videreformidlet ved 
leverancer til Schatfer eller andre, men 
det ville være naturligt. 
Da forbruget accelererede med ef ter
bedringerne efter 1860, havde private 
skovdistrikter fået egne planteskoler og 
ekspertise til at drive dem. F.eks. i Lol
land-Falsters Forstmandsforening var 
emnet ikke sjældent på dagsordenen. 
Ved mødet i 1871 omtalte skovrider 
Bjørn sin planteskole anlagt i 1852, 
mens skovrider Nielsen, Svenstrup, i 
1879 havde egne erfaringer siden 1867. 
Skovrider Clement anså i 1871 gode og 
tilstrækkelige planteskoler for uund
værlige. Et flertal gik ind for flere "fly
vende" planteskoler på hvert distrikt, og 
Schleppegrell fastslog, at eget frø må 
foretrækkes. 
Denne holdning skulle vise sig værdi
fuld, fordi man da høstede frø på egne 
ær, eller man opgravede i stor stil 
frøplanter i skovbunden - med det resul
tat, at afkommets særpræg blev ren
dyrket på hele distrikter eller (da hver 
skovpart typisk havde sin planteskole) 
skovparter, Man kan således tale om 
ensartede distriksajkom. 
Mange er af bemærkelsesværdig kvali
tet. Det klassiske eksempel er Valde
mars Slot, Tåsinge, hvor et eneste 
eksemplar af ukendt oprindelse ved et 
skovløbersted er blevet modertræ til 
foreløbigt 62 ha første klasses bevoks
ninger. 
På en del andre distrikter som f.eks. 
Orenæs, Barritskov og Margård har der 
formentligt oprindeligt været tlere 
træer, men tilsyneladende af samme 
oprindelse (planteparti). Dertil kommer 
små og store isolerede skove med eget 
præg. Takket være insektbestøvningen 
er frekvensen af krydsninger lav; men 

ved frøspredning kan der komme frem
mede ind . 
l begyndelsen af j 900-tallet, da dansk 
skovfrøhandel var etableret, blev der på 
en del hjemlige skovdistrikter indsamlet 
og solgt lokalt frø, som i en årrække 
videresolgtes uden anden herkomst
angivelse end "dansk". 
Rafns Skovfrøkontors kataloger (56) 
viser ikke oprindelseslandet for alle 
årgange. Hvor oplysning foreligger, er 
materialet langt overvejende dansk , 
mens enkelte leverancer er fra ThU
ringen og Vesttyskland. Så sent som 
under gentilplantningerne efter 60'ernes 
stormfald gav et ekstraordinært behov 
anledning til indførsler fra ikke specifi
cerede kilder, dels utraditionelle som 
Ungarn, Sovjetunionen og Bulgarien, 
dels mere traditionelle som Tyskland , 
Slesvig-Holsten og Celle. Store partier 
af uspecificeret herkomst blev derved 
spredt over skovene. 
l samme periode udvikledes professionel
le salgsplanteskoler, som med deres stor
driftsfordele hen mod midten af århund
redet udkonkurrerede distrikternes egen 
planteproduktion. l stedet for at fortsætte 
med eget distriktsafkom henfaldt nogle 
distrikter i denne situation til at indblande 
indkøbt materiale, hvis de ikke klarede sig 
med naturforyngeIser. Der ligger en op
gave i at identificere og redde de værdi
fuldeste, endnu "racerene" distriktsafkom. 
En række afkom figurerer i skema D. 

3.4 Vort genetiske udvalg 

Formegenskaberne 
i de danske bevoksninger bliver nærmere 
belyst i afsnittet om form og tynding. De 
er stærkt varierende fra afkom til afkom 
og omfatter enkelte i bedste europæiske 
klasse. 
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Skema D. UdbredeLse af opvæksten på en række distrikter og afkommets kvalitet. 
Den venstre haLvdeL af tabeLLen - kolonne 1-4 - viser hvor stor andel af det bevoksede 
areal, hvorpå der er nogenlunde tæt opvækst af ær, opgivet af 40 skovdistrikter efter 
bedste skøn. 
Den højre halvdel af tabeLLen - kolonne 5-8 - viser afkommets herkomst. KoLonne 5 
angiver bLandinger, fl viser at der er tale omflere herkomster, pi at der er plantede her
komster. Nogle distrikter har blandet materiaLe i nogLe, men distriktsafkom (kolonne 7) 
i andre skove. 
Kolonne 6 og 8 angiver kvaliteten - over middel er vurderet som godt avlsmateriale, 
mens prima omfatter det bedste. Grænsen er ikke skarp, den er sat efter forfatterens bed
ste skøn. 
Kolonne 7 angiver om der er tale om distriktsafkom, der er vurderet at være rena viede 
i hele skove eLLer i det mindste tilpas afgrænset. 
Ti af distrikterne er udvalgtfor deres kårede frøavlsbevoksninger, de Øvrige 30 for deres 
jordbund, for særlige gamle træer, nogle fordi de bLev måLt af KjØlby eLLer er kendt som 
ærdistrikter. Andre er kommet til gennem personlige forbindelser eLLer ved rent tilfælde. 
Med denne sammensætning er materialet ikke repræsentativt for Danmarks løvskove, 
men det tegner et billede af variationsbredden og opvækstens udbredelse. 
Det er tankevækkende, at 22 ud af disse 40 har opvækst på over 40% af skovarealet. 
Nogle har meldt: "over det hele, hvor der ikke er tæt gran eLLer ær". De 10 distrikter 
med kårede bevoksninger indfører en stærk overrepræsentation af prima afkom; men 5 
andre er dukket op og giver dermed en formodning om, at der landet over findes et bety
deligt antal upåagtede ær af interesse for fremtidens udvalg af frøtræer. 

Columns 1-4 indicate proportion of the forest floor that has a dense natural regenerati
on of sycamore on it. Columns 5-8 evaluate their form . The list includes officiaLLy recom
mended progeny besides other "prima" stands. 

Tilvæksten 
belyses i afsnittet om tilvækst, hugst og 
omdrift. Den overordentligt varierende 
tilvækst i udenlandske proveniensforsøg 
må formodes at gå igen også herhjemme. 
Iagttagelser i marken tyder derpå: men 
det kan være vanskeligt at skelne mellem 
arv og kår. 

Arvelige fortrin 
ved særlige afkom/provenienser blev 
erkendt overraskende sent i dansk skov
brug. Endnu 1898-1902 gav Hauch og 
Oppennann (6) udtryk for usikkerhed 
om spørgsmålet; men de fremlagde dog 
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nogle formodninger og gik ind for 
udvalg af gode modertræer. 
Den afbildede ranke ær (fig. 24 til ven
stre, side 62) er fra Hauchs tid på Bre
gentved. Dens velfonnede afkom vidner 
om overlegne egenskaber, måske som 
resultat af omhyggeligt udvalg? 
Også flertallet af de plantede bevoks
ninger omkring århundredeskiftet er 
velformede og bærer præg af udvalgte 
provenienser. Flere af dem blev senere 
kåret til frøavl, da Dansk Skovforenings 
Frøavlsudvalg blev etableret hen imod 
1950. Udvalget har udpeget og kåret i 
alt 15 afkom. Heraf er dog 4 opgivet, og 



Distrikt Opvækst, % af bevokset area l Afkommets kvalitet og herkomst Bemærkn. 

0-20% 2 1-40 41 -60 Over 60 Bland. o.middel Distr. Prima 

Barritskov x x x 

Boller x x x Kåret 

Brahesborg x pI. x x Barløse-

gård Skov 

Brahetrolleborg x x x 

Bregent ved x pi x x Flere kårede 

Bøssevænget x 2 x x Særdeles 

smuk 

Farum Gan løse Ore x x x Kåret 

Farum UgerJøse x ? 

Frij senborg x x x 

GI. Kjøgegård x 2 x x Tidl. kåret 

Gjorslev x x x 2 kårede 

Glorup x fl 

Gunders lev holm x fl 

Halsted kloster x tl 

Havreballegå rd x x x 

Holsteinborg x fl x x Kirkeskov 

Jægerspris x x 

Krenkerup x x 

Langesø x pit x Kåret 

Ledreborg x pit x x 

Lorup x x 

Margaard x x x Kåret 

Middelfart x x 

Nygaard x x x 

Orenæs x x x 

Overgaard x bl 

Petersgård x x x 

Ravnholt x fl x x Tid!. kåret 

Rosenfeldt x Il 

Selsø- Lindholm x fl x Kåret 

planrning 

Skjolde næsholm x x x 

Sorø Akademi x x x Specie l 

Svenstrup x Il x x Kirrunerslev 

Hesset 

Sæbygaard x x 

Søllestedgå rd x f1 x x 

Sønderborg x x 

Valdemarskilde x fl 

Vallø x f1 

Wede ll sborg x x x Tidl. kåret 
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andre 5-6 er gengangere. De øvrige har 
vistnok hver sit genetiske præg. Alle 
kan de bevisligt udvikle tilfredsstillende 
form. 
Efter de internationale certificeringsord
ninger er udbudet nu begrænset til de 
kårede bevoksninger. 

Forædling 
er undervejs i udlandet. Frøhaver etab
leres i Tyskland under Niedersachische 
Forstliche Versuchsanstalt, hvor man 
betjener sig af podede elitetræer, her
under Riegelahorn (dr. J.Kleinschmit, 
pers. kont.) (Om Riegelahorn se i afsnit
tet om veddets anvendelse). 
I Surrey, England har man brugbare 
resultater af stiklingeformering opnået 
med et specielt komponeret hormon og 
på udvalgt substrat i termostatreguleret 
tågehus (S7). Herhjemme har den visio
nære teknisk avancerede skovtræ
forædling stagneret siden dr. C. Syrach 
Larsens banebrydende arbejder. Der 
kom praktiske resultater i ask og lærk; 
men ingen har tænkt på ær, uagtet de 
tekni ske muligheder for kloning nu er 
tæt på at gøre praktisk planteproduktion 
til virkelighed. 
Hvor helt ubeslægtede afkom krydsbe
støver hinanden, vil der ifølge arvelovene 
opstå heterosis (krydsningsfrodighed), 
der typisk medfører op til 20% forøget 
vitalitetjf. etfaringerfra lærk, asp m.fl . 

Frøproduktionen 
hos ær er så rigelig, at nogle få bevoks
ninger kan dække hele landets behov , 
anslået til ca 500 kg (oplysning fra Bre
gentved, hvor denne mængde kan 
præsteres af 4,5 ha i gode år) . 
Det ville være ønskeligt at frembringe 
dette overskuelige kvantum fra det aller
bedste, vi har. Det vil kunne udpeges 
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ved finsortering af danske og nogle få 
oplagte udenlandske afkom i et godt 
proveniensforsøg. 

3.5 Frøspredning 

Frøproduktion 
Frøproduktionen er overdådig. Den 
begynder ved 15 år eller før i åben stil
ling, ved 30-40 år i tæt bestand , og den 
vedbliver med hyppige frøår og store 
mængder. 
Nogle deciderede huntræer fruktificerer 
så godt som årligt, mens en lille andel 
rene han træer s let ikke bærer frø. En ær 
med nogenlunde stor krone kan på en 
sæson præstere flere kg eller - med et 
udbytte på 3000 planter pr kg (/6) - nok 
til nogle ha kultur. 

Vindspredning 
Store vinger giver de snurrige frø en 
helikopter-effekt, der med forunderlig 
elegance fører dem bort med blæsten . 
Hvor de falder, ligger de stort set i fred. 
De indeholder to bændelformede anlæg 
til kimblade, men ingen oplagsnæring 
(frøhvide) (14) . Det medfører dels , at de 
for praktiske formål hverken efter
stræbes eller flyttes af dyr eller fugle, 
dels at de heller ikke holder s ig spire
dygtige ret længe. Enkelte danske 
eksempler tyder dog på, at de under 
ideelle betingelser (f.eks. beskyttet af 
tæt gran) kan ligge et, højest to år over. 
De spirer meget tid.ligt næste forår, tid
ligere end de fleste konkurrerende arter; 
og de behøver ikke dæklag, men er til 
gengæld meget sårbare overfor 
udtørring, indtil kimroden når ned i fug
tig jord. 
Meget frø løsrives og føres afsted af 
vore tilbagevendende efterårsstorme fra 
vestlige retninger. De blæser netop, når 



frøet er modent og parat. Opvæksten 
etableres derfor langt overvejende SS0-
NN0 for frøtræet. Det er forbavsende 
sjældent at se opvækst i modsatte retnin
ger, skønt det dog også af og til blæser 
fra øst. 
Det er let at iagttage, at et enkelt frøtræ 
under gode vilkår spreder 200 m ud, 
men det varierer. I læ når yngre enkelt
træer måske kun 100 m, mens tætte 
byger fra en høj , vindudsat bevoksning 
kan dække 300 m (f.eks. Bregninge 
Skov, Tåsinge). 
Hermed er det dog langtfra slut. I eks
treme storme som i 1967, da tagplader 
sås blæse 300 m væk, får enkelte frø, 
ridende på en gunstig opdrift, for alvor 
chancen for at komme ud i terrænet. 
Sammen med bidrag fra haver og hegn i 
det åbne landskab føres kimen til nye 
pionertræer de mest u ventede steder 
hen. 
Den europæiske litteratur har i mange år 
henvist til et tilfælde, hvor frø vides at 
være ført 4 km med vinden (vistnok 
oprindeligt Hegi). Fra nyere tid har vi et 
dokumenteret tilfælde i Norge (58), 
hvor 2 frø blev opsamlet på en snefane i 
en afstand af 3 km fra nærmeste frøtræ 
og 800 m højere. Når dertil føjes , at 
frøet flyder på vandet, er det næppe 
noget under, at det kan overvinde 
distancerne mellem vore sydlige øer. 
Det kræver imidlertid mere end almin
deligt held, hvis et nedfaldet frø skal 
udvikle sig til et frøbærende individ, 
som kan føre bølgen videre. Alle græs
klædte eller regelmæssigt pløjede arealer 
afviser invasionen, og i skovene sætter 
desuden vildtbestand, tæt gran og 
bevoksningspleje en grænse. 
I vore løvskovsregioner findes endnu 
skove helt uden frøbærende ær; men de 
allerfleste har opvækst i varierende 

omfang. En rundspørge har givet grund
lag for de retningsgivende procentvise 
andele med ær-opvækst, vist i skema D. 
Besvarelserne hviler på distrikternes 
bedste skøn . 
Den store variation har bl.a. at gøre dels 
med omfanget af datidens efterbedrin
ger med ær i bøgebevoksningeme, dels 
med frøtræernes placering i forhold til 
verdenshjørnerne. I så henseende har et 
klassisk von Langen-individ (fig. 7, side 
16) i S0-kanten af Ganløse Ore og dets 
efterkommere haft 230 år til rådighed; 
men de har kun besået en fjerdedel af 
skovens 397 ha . Nogle frø træer i V
hegnet af Tersløse Bøgeskov , SorØ 
Akademi, er til gengæld godt på vej til 
på nærmere 110 år at gøre navnet Ters
løse Æreskov mere relevant med dens 
væg-til-væg opvækst på noget nær 
samtlige 150 ha. 

Spredningshistorie 
Havde et meget beskedent islæt af ær 
kunnet - som de gamle sagde - støtte 
bøgen, skulle bøgeskoven til gengæld 
vise sig uovertruffen til at sprede æren . 
Det skete med eksplosiv kraft i løbet af 
få årtier og tog et omfang, så fænomenet 
næppe har sin lige i international sam
menhæng. 
Da de indplantede ær begyndte at sprede 
frø omkring 1900, frembød de vældige 
bøgeskove perfekte betingelser for spi
ring og etablering. Der var den ideelle 
beskyttelse mod udtørring, og der var en 
skyggetilstand, som små æreplanter 
tåler i mange år, men som næppe nogen 
konkurrerende vækster overlever. 
Skovbundens tilstand var gradvis kom
met i balance gennem årtierne efter 
skovfredningen. Der var få generende 
græsser, og så var vildtbestanden holdt 
på et lavt niveau i ligevægt med et net-
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værk af robuste krybskytter. Hvert pro
duktivt frøtræ kunne i dette miljø under 
gunstige betingelser beså 3 ha (en vifte
formet flade i østlige retninger - et cir
kel udsnit på ikke under 90 grader og 
radius ca . 200 m). Nogle få træer var 
derfor nok ti I at dække store bøgeflader. 
De store oldenår i 1880-erne var grund
laget for en betydelig del af de med ær 
efterbedrede bøgeflader. Da var teknik
ken vel indarbejdet og bredt accepteret. 
Æren blev indplantet 8-20 år senere, 
dvs. omkring århundredeskiftet. Frø
spredningen begyndte, da træerne var 
ca. 30 og tog fart omkring 1940-50 net
op på det tidspunkt, da opvæksten 
sprang i øjnene på Abell og mange 
andre. 
Nogle mente, den pludselige fremtræn 
gen havde at gøre med samtidens ten
dens til forøget hugststyrke og dermed 
bedre lys til bunden. Den har sikkert 
medvirket; men mange fynske distrikter, 
der stadig huggede svagt, oplevede også 
fænomenet. En bøgebestand skal være 
særdeles mørk for helt at hindre fremspi
ring af ær; men uden frøkilde kommer 
den ikke selv i den lyseste bøgeskov. 
Man må uden videre antage, at vor 
hjemlige naturbestand under bøgedrif
tens afgørende forbedrede vilkår ville 
have trængt frem af sig selv, også hvis 
man ikke havde fundet på at plante den 
ind i snart sagt hver en bøgekultur. 
Som situationen nu er, må vi forvente en 
fOl1sat fremtrængen ikke blot i de bøge
skove , hvor æren endnu ikke findes , men 
også j andre skovmiljøer med spirings
betingelser. Fremtidens invasion vil dog 
sikkert gradvist aftage til et behersket 
niveau som på Als og i de tyske kerne
områder, hvor miljøet er mættet og æren 
har indtaget en mere beskeden plads 
sammen med ask og bøg. 
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4. FORHOLD TIL YDRE 
PÅVIRKNINGER 

4.1 Klima 

Den rekordagtige kuldetoleranee i 
højalperne finder vi igen hos indførte ær 
ekstremt langt mod nord. Der findes 
gode , livskraftige eksemplarer på 
Færøerne og Island, en 140-årig ær i 
Trondheim er målt til 31 m (58) . Mest 
sensationelt er dog et betydeligt, fredet 
træ, ca 120 år, henved 20 m højt, i lbe
stad, 246 km nord for polarkredsen ! 
(fig. 14). Æren tåler således også en dag
længde på 24 timer. 
Eksemplerne betoner, at nogle pro
venienser tåler langt mere kulde, end 
selv Danmarks barskeste egne udsættes 
for; men vi ved fra norske og tyske 
forsøg , at andre springer for tidligt ud, 
svides af forårsfrost og får frostsår på 
stammen. Når Dalsgaard Jensen (3) har 
set fænomenet her i landet, må det anta
ges at gælde en sydlig herkomst fra Jav 
højde. Sådanne indgår sikkert også i vort 
brogede genetiske materiale. Alligevel 
er frostskader meget sjældne hos os. 
Engler (48) konkluderer, at æren udvik
ler sig bedst (optimalt) ved de lavere 
temperaturer i 900- 1300 m højde, altså at 
denforetrækker de kølige højder fremfor 
det mildere lavland. Det nordligere og 
dermed køligere lavland i Danmark lig
ger således tæt på optimum, hvilket for
klarer ærens særdeles gode trivsel her. 
Når det gælder luftfugtigheden fore
trækker æren det fugtige fremfor det 
tørre. Den trives og regenererer i bjerg
egne, der jævnligt indhylles i skyer; men 
ifølge nogle forfattere viger den fra 
tørre, sol vendte bjergskråninger. 
Den menes ikke ved egen kraft at have 
etableret sig i det sol bagte lavland nord 
for Harzen , i Holland, Flandern og 



Fig. 14. Ibestad-æren - formentligt verdens nordligste betydelige ær. Den er fredet, 
angiveligt plantet 1880 og anslået til nærmere 20 m. Stedet var engang handelsplads, nu 
findes her Ibestad videregående skole ved Hamnvik i Troms, der står på 68°47' n.b. og 
dermed 246 km nord for polarkredsen. En vital dokumentation af ærens formidable 
hårdførhed. Det er byens vartegn (bemærk projektøren, der illuminerer træet den lange 
polarna/), som Jarle Larsen har glædet os ved at fotografere. 

This healthy sycamore is 120 years old and a/most 20 m high, located at 68° 47' in 
Nonvay, 246 km north of the Arctic Circle. 

Nordfrankrig, men derimod i 0ster
søegnenes køligt hum ide kystklima. I 
Norge er den - som selvreproducerende 
- begrænset til det atlantisk humide 
kystland (58), og i UK er den ligeledes 
fremherskende i oceanisk betonede kli
mazoner (59). 
Her i landet, hvor der ikke er langt fra 
kyst til kyst, er billedet ikke helt så klart. 

Også her har den ry for at være bedst 
ved kysterne. Der er rigtignok mange 
gode bevoksninger ved kysten (bl.a. 
Tåsinge, Brahesborg, Wedellsborg, Bol
ler, Gjorslev, Orenæs), men kun få i 
Midtjylland og Grib Skov-regionen. 
På kortet (fig. J 5) er indtegnet lokali
teter med høj bonitet ifJg. Kjølbys 
målinger før 1958 (2 p. 36-41) sup-
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pleret med egne iagttagelser. Den 
svage repræsentation på den jyske 
højderyg og dele af Nordsjælland må 
nok ses i sammenhæng med jord
bundsforholdene. 
Store områder er underlejret med kalk
fattigt grus og opviser jævne bøgeboni
tetef. Ær-boniteten er tilsvarende jævn. 
Men der findes frugtbar moræne også i 
hjertet af Jylland, og her målte Kjølby 
bon 1,3 på Havreballegaard ved Skan
derborg samt bon. 1,0 og 1,4 på Frijsen
borg (Sølunden og Barridsø). 
Topboniteter forekommer desuden på 
adskillige lokaliteter, der ikke er egent-

Fig. 15. Kortet viser nogle foreliggende forekomster af ærboniteter på 1,5 og bedre. 
Repræsentationen er ikke udtømmende. Det ses, at de gode voksesteder er fordelt over 
en stor del af vore løvtræregioner og ikke er begrænset til kystskove. På de enkelte loka
liteter forekommer også lavere boniteter jf fig 16. 

Fig. 16. Typisk spredning af boniteter, her taget som eksempel fra et besøgt, velplejet 
distrikt. Billedet er meget mere diffust end tilsvarende diagrammer for bØg og eg. 
Distriktet har tydeligvis vækstforhold til en klar bonitet I; men mange bevoksninger syn
ker ned mod III, og nogle få falder helt igennem. Fænomenet afspejler ærens specifikke 
krav, som vi nu i stigende grad kan tage hØjde for. 

Eftersom boniteten er et udtryk for hØjden i forhold til alderen, skal der en optimal og uafbrudt højde
vækst lil at nå topbonitet. En træg kulturfase får bevoksningen til at snuble i slarten, og den taber yder
ligere bonirer ved enhver hæmning af væksIen gennem omdriflen. Der er er uafklaret spørgsmål, om den 
kortvarige rekordagtige ungdomsvæksl (8 m på IO år i bon. I) delvis går tabt, hvis kulIUren holdes hen 
af græs i nogle år. Ligeledes om gammel opvækst har evne til at genoptage ungdomsvæksten efter frir
slil/ing. 
Aldersansælle/sen i naturforyngeiser er i nogen grad vilkårlig. Er det tidspunkter for skærmens afvik
ling ? - Opvækstens skønnede alder? - Tidspunkrer for rodsælning? Rodsalle ær og ung kraftig opvækst 
har nogle års forspring overfor plantekulturer, regnet fra frø. Skyggeskader opvæksr har et handicap 
p.g.a. lyschock 0 . .1. v. Den uklare alder kan gøre en forskel på en bonitetsgrad eller mere. 
Senere iforløbet kan en stoppet grøft, græsinvasion, en biollet rand eller hård tynding rilbageholde væks
ten og dermed nedsæIIe bonireren. Endelig er der grund ril al tro, at de bedste provenienser - air andet 
lige - er disponeret for højere bonitet end de ringeste. 

The graphs indicate standard mean age!height relations. Each point represents a syca
more stand within lhe same well managedforest. The erratic pattern is typical and re
jlects our imperjecl controlof difficult cases. 
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ligt kystvendte (f.eks. Margaard på 
Midtfyn, Valdemarskilde mellem Sla
gelse og Sorø, Nørreskoven ved Farum, 
Ledreborg ved Roskilde) . Som hoved
indtryk må den geografiske placering 
indenfor landet anses underordnet i for
hold til vækstbetingelserne i øvrigt. Se 
f.eks. diagram i fig. 16. 
Overfor vinden klarer æren sig nogen
lunde som de fleste andre løvtræer. Den 
holder stand i skovbryn, men overgås i 
robusthed af eg især ud mod vind ud satte 
kyster (skønt æren også tåler salt). Det 
kan tænkes, at vort blæsende klima hin
drer æren i at nå Mellemeuropas rekord-

højde på 40 m, men vi er ganske tæt 
derved med 38, l m. 
Som vejtræ gør den for det meste god 
fyldest frit eksponeret i det åbne land
skab. Der er dog eksempler på toptørre 
med påfølgende nedfaldende grene til 
fare for trafikken. Rosenfeldts ær-alle 
blev beordret fældet, da en bil med nød 
og næppe undslap en svær faldende gren. 
Som andre arter med kraftig ungdoms
vækst (lærk, douglas m.fl.) er æren min
dre stormfast i 20-30 års-alderen. En del 
unge træer faldt på Knuthenborg i stor
men 1880 og I igeledes på Lorup, Brahe
trolleborg og Havreballegaard i 1999. 

h0·de __ -, ____ ,-__ -, ____ ,-___ æ,r_a __ ld_e,r_/h_ø-L· d, e ____ ,-__ -.bon 1,-__ -, __ -, 

bon 2 

__ +-----t--t--bOI1 3 

~--~----+_--t---r-_bon4 

80 90 100 110 
alder 

arter: ær 
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Derimod står den som ældre fuldt så 
godt mod storm som bøg. I flere delvis 
stormfældede bøgebevoksninger med 
iblandet ær klarede æren sig synligt bedre 
end bøgen (Holsteinborg 1967, Lorup 
og Brahetrolleborg 1999). 

4.2 Krav til vækstbetingelserne 

Mange skovdyrkere mistænker, at ær
bevoksninger - mere eller mindre pr 
automatik - forfalder og stagnerer i 
mellemalderen. Dette sker i virkelig
heden kun for en mindre del, men det 
forekommer trods alt så almindeligt, at 
de fleste ærdyrkere har oplevet fænome
net. 
Der er imidlertid en naturlig forklaring i 
så godt som alle tilfælde, og vi ved nu , 
at mange af kalamiteterne kunne være 
undgået. 
For 100 år siden gav Hauch og Opper
mann (6 s. 354) æren skudsmålet: "Denne 
lunefulde og uberegnelige træart". Først 
langt senere forstod og beskrev bl.a. 
KjØlby og Dalsgaard Jensen årsagerne 
til de fejlslagne bestande: Et sæt meget 
specifikke krav , som æren må have 
opfyldt for at kunne trives godt og sta
bilt fra kultur til omdrift. 
En del erfarne praktikere var selvstæn
digt nået til de samme konklusioner, og 
flere og flere kan efterhånden bekræfte 
dem. Der er intet nyt udover, at de senere 
år har bragt overvældende mange nye 
eksempler og dermed et statistisk grund
lag, der tillader en skarpere markering af 
linierne. 
Det falder dog stadig svært for mange at 
acceptere den ellers så ukuelige ærs 
hjælpeløshed overfor 
• vandlidende bund og forsumpning , 
• græs og Ørne bregner samt 
• ændringer af lystilgangen. 
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Derudover har man i mange tilfælde haft 
for store forventninger til ærens mulig
heder på 
• uegnet jordbundstype. 
De enkelte problemområder gennemgås 
nedenfor: 

Vandlidende bund 
Kravene til afvanding er ubønhørlige i 
en grad, som er ukendt i anden løv
trædyrkning. En stor del ærdistrikter har 
erfaret, at selv lettere mangler ved 
grøftesystemet straks og ufravigeligt 
medfører vantrivsel. 
Et eksempel: En stoppet grøft på Sven
strup efter forsommerregn gav over
svømmelse. Skønt hindringen blev fjer
net inden 8 dage, medførte det døden for 
alle ær i den oversvømmede lavning. 
En kultur på et areal med mindre end 
perfekt afvanding har ingen fremtid for 
sig. Ved eventuelt senere begyndende 
forfald af afvandingssystemet opstår 
uvægerligt stagnation og ofte toptørre; 
men forsvarlig grøfteoprensning i tide 
kan vende udviklingen med omgående 
virkning, og bevoksningen kan da rettes 
op ved omhyggelig pleje (ca. 2S-årig ær, 
Ravnholt, Halsted Kloster). 
Æren kommer til kort på skovler så tæt og 
klægt, at selv gode grøfter ikke formår at 
bortlede vandet (Ravnholt, Krenkerup, 
Svenstrup m.fl.). Der kendes kun en 
måde at undgå problemer på sådanne eks
treme lokaliteter: At undlade kultivering 
med ær i ren bestand I Indblandet i frodig 
bøg kan den måske have en chance. 

Forsumpning 
Strukturskader som følge af tung trafik 
under våde, lerede forhold giver samme 
håbløse vilkår for æren. 
Forsumpningen, der røber sig ved frem 
vækst af lysesiv og knopsiv, vil selv i 



nogenlunde moderate tilfælde hindre 
nykuItur - plantet som selvsået - i at 
komme i gang. Dermed banes vejen for 
en ødelæggende græs pels (set på Brahe
trolleborg, Rosenfeldt, Gunderslevholm 
m.fl.). Sel v udkørsel af tyndingsudbytter 
kan beskadige bevoksningen gennem 
hele dens produktive fase. 
Miseren kan ikke afhjælpes på kortere 
åremål selv med de bedste grøfter; men 
den kan forebygges ved at henlægge for
udgående og løbende transport til tørt 
eller frossent føre . Valdemars Slot 
lægger - belært af ubehagelige erfarin
ger - vægt på at gennemføre dette kon
sekvent. 

Græs og ørnebregner 
Græsvækst og ørnebregner hæmmer 
æren endnu langt mere end asken. Det 
gælder lige fra kulturstart til omdrift, og 
græsset er formentlig ansvarligt - i det 
mindste medansvarligt - for de fleste 
tilfælde af stagnation, toptørre og 
opløsning. 
Æren har dog temmelig gode chancer 
for at nedkæmpe plagen og dermed gen
vinde sin sundhed. Dertil er den udrustet 
med en krone, der kaster ganske stærk 
skygge. Desuden har den store blade, 
anbragt i en vis mosaik, som ved løvfald 
klasker sammen over bund vegetationen 
og hæmmer den. Jo sundere, mere pro
duktiv æren er, des flere og større blade 
er der som hæmmer græslbregner; og 
igen fremmer mindre græs endnu flere 
og større blade o.s. v. 
Det er en selvforstærkende proces, som 
imidlertid også kan gå den anden vej: 
Mere græs - svagere blade - endnu 
mere græs - toptørre og stagnation. Pro
cessen er reversibel - en styrkeprøve, 
som man kan iagttage på mange distrik
ter. 

Det er åbenbart, at æren taber terræn, 
hvis den midt i kampen yderligere 
udsættes for andre stressende påvirknin
ger. Enten vinder græs/bregner eller ær; 
men selv en sejrrig kamp kan påføre den 
svære tab. Formerne kan blive vrange, 
grænsende til det groteske selv i gode 
provenienser. I generelt velformede 
bevoksninger (f.eks. Rosenfeldt afd. 
32e) kan tidligere græsp\etter stå med 
håbløst misdannede træer, og det samme 
forekommer efter Ørnebregner (set på 
Gunderslevholm, Svenstrup, Langesø). 
Nogle iagttagelser antyder, at enkelte 
provenienser kan have bedre evne til at 
bevare formen selv under stress (Sorø). 

Ændringer af Lyslilgangen 
Mest upåagtet men måske alvorligst er 
ærens overfølsomhed overfor pludselige 
ændringer af lystilgangen. Den viser sig 
med iøjnefaldende effekt både ved blot
telse af solvendte rande, ved pludselig 
afvikling af overstandere, og - som det 
mest overraskende - ved hård gennem
hugning. Fænomenet er først for alvor 
erkendt i de senere årtier. 
I 1985 og 88 fastslog Taylor & Davies 
(60), at ærens blade afviger markant fra 
andre løvtræers ved ikke at have evnen 
til at tilpasse sig pludselige lysændrin
ger som normalt. Hermed leverer de 
engelske forskere den videnskabelige 
baggrund for måleresultater og elfarin
ger, der stilfærdigt har hobet sig op her i 
landet på det praktiske plan. 
B.Bilde Jørgensen (61) har ved målinger 
påvist markant nedsat tilvækst og trivsel 
ved stærk gennemhugning. Flere skov
dyrkere har erfaret det samme i skoven 
(Gjorslev , Ravnholt m.fl. ). 
Bladene udsættes for en skoldning, hvis 
skadelige virkninger trænger ind og 
påvirker hele træets fysiologiske balan-
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ce. Derfor strækkes effekten ud over fle
re år - alt efter skoldningens intensitet. 
Den ytrer sig ved nedsat bladstørrelse og 
klorofylindhold (lyse blade), svækkelse 
og stagnerende vækst. 
Tilstanden kan gøre æren magtesløs 
overfor den græspels, der yderligere sti
muleres af den selvsamme lystilgang, 
som var årsagen . I værste fald udløses 
den onde cirkel som beskrevet - i bedste 
fald (ekstraordinært godt voksested, evt. 
undervækst) undgås græsproblemer, og 
æren slipper da med en årrækkes måde
lig tilvækst og nedsat bonitet. 
Ved nærlæsning af et antal minutiøse 
prøveflademålinger kan man let få det 
indtryk, at ethvert hugstindgreb i ær 
nedsætter tilvæksten i en kortere eller 
længere periode. Det har temmelig vidt
gående konsekvenser for skovdyrknin
gen og diskuteres igen i afsnittet om tyn
ding . 
Ved afdrift af skyggegivende naboarea
ler bliver ærbevoksningers randtræer 
ramt alvorligt af det uvant stærke lys. 
De yderste reagerer så godt som altid 
med svækkelse, van ris og toptørre; og 
selv i perfekte bestande med optimal 
bund vegetation går virkningen ganske 
langt ind i stykket (set på Valdemars 
Slot, Holsteinborg). 
Det kan blive rigtig galt, hvor æren i for
vejen kun lige netop dominerer græsset. 
Her kan svækkelsen fra en blottet rand 
brede sig som en domino-effekt med et 
fremtrængende græstæppe i front (set på 
Gunderslevholm). På små arealer, uhel
digt placeret i hugstfølgen, går randska
derne hyppigt fra kant til kant. 
Når halvstor opvækst af ær pludselig 
blottes for en tæt skærm, går den i dybt 
lyschock, som sætter væksten i stå i flere 
år. Hvis den imidlertid straks sættes på 
rod, sker det ejendommelige, at de nye 
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opslag fra starten er perfekt tilpasset fuldt 
lys og udviser en omgående eksplosiv 
vækst. Se eksempel i fig . 19, side 51. 
Sættes æren tilbage af jordvand, græs 
eller lys, mister den højdevækst, mens 
årene går, og boniteten sakker dermed 
bagud. Derfor er det nærmere reglen end 
undtagelsen, at boniteterne indenfor 
samme distrikt varierer fra I-II til IV 
(fig . 16, side 41) . En ærbevoksnings 
bonitet viser således fuldt så meget om 
bevoksningsplejen som om voksestedet. 

Uegnet jordbunds type 
lordbundskravene er temmelig godt 
belyst. Der står gode bevoksninger på 
overordentligt forskelligartede jordty
per; men æren kommer tydeligvis lette
re til fuld udfoldelse på nogle, end på 
andre, og under visse specielle jordfor
hold trives den slet ikke. 
Alle er enige om, at let basiske, gerne 
kalkholdige, næringsrige, fugtige men 
ikke våde hælder er ideelle, mens sur 
reaktion, meget let jord og fladt terræn 
uden vandbevægelse er mindre egnet. 
Nogle primitive undersøgelser foretaget 
af Kjølby (2 p. 60) peger på en sammen
hæng mellem kalkindhold og ærbonitet. 
Derimod kunne han ikke påvise klar 
relation mellem bonitet og jordbundens 
art i øvrigt. 
Sur reaktion som i dyb humus (tørv) har 
i mange tilfælde i praksis vist sig dårligt 
egnet. Tørv er dog mange slags , og der 
forekommer ær i god vækst på nogle 
typer sort jord med passende under
grund. Ærens store følsomhed overfor 
ørnebregner skyldes måske disses ten
dens til at danne et stærkt surt humusrigt 
affalds lag. På en moderat sur morbund 
viste Bornebusch (62) , at 3-årige 
ærplanter kun blev halvt så høje som på 
neutral muld. 



Et vist næringsindhold er naturligvis en 
betingelse. Tarveligt sand og grus giver 
lave boniteter, og hvis kalkindholdet til
lige er forsvindende, egner betingelser
ne sig ikke for ær, men måske for nåle
træ. Er der kalk, gør selvet meget lille 
lerindhold en stor forskel således, at 
man kan se veludviklet ær på ganske let 
skovjord. På Havreballegaard er bunden 
endog meget let - sand på sand - og dog 
opnås bon. 1,3. Herfra bevæger vi os 
mod sand/ler i glidende blandingsfor
hold og rent ler yderst i skalaen. 
Man har intet indtryk af næringsmangel 
indenfor dette brede interval, hvori det 
meste af Danmarks ær befinder sig. 
Andre forhold gør sig gældende. 
At hælder med vandbevægelse byder 
ekstra gode vilkår, bekræftes overbevi
sende af talrige forbilledlige bevoksnin
ger landet over (f.eks. Nygaard, Over
gaard, Ledreborg, Lindholm, Dyrehaven 
på Gunderslevholm) . Her har æren over
legen kontrol over bunden og genvinder 
relativt let balancen efter negative 
påvirkninger. Selv en svagere hældning 
giver æren tydelige fOItrin. 
Når det helt flade terræn som hovedre
gel viser sig mindre perfekt, er det dog 
ikke nødvendigvis uegnet. Også under 
flade vilkår findes adskillige smukke 
bevoksninger af høj bon. De fleste står 
på nogenlunde milde, vandgennemtræn
gelige jordtyper (f.eks. Orenæs, Valde
mars Slot); men selv på den stiveste fla
de ler går det ofte tilfredsstillende, som
me tider endog rigtig godt. 
Her nærmer bjergtræet sig dog sin be
grænsning, og grænsen går da også et 
sted gennem vor allertungeste skov-ler. 
På den gode side ligger mange, også sto
re fortrinlige bevoksninger med bonitet 
1,0-1 ,5 (bl.a. på Gjorslev og Ravnholt). 
På den gale har vi begrænsede partier på 

en række især lollandske, sjællandske 
og fynske distrikter, hvor kulturer har 
måttet kasseres, eller de klarer sig lige 
akkurat med en bonitet 4 . 
Man må i dag vurdere, at nogle af de 
utilfredsstillende resultater var blevet 
bedre, hvis alle forholdsregler var blevet 
efterlevet (afvanding, græs-strategier, 
følsom hugst m .m.). Men tilbage bliver 
en kerne, der temmelig klart vidner om, 
at grænsen er overskredet. 
Flere erfarne forstmænd erkender, at det 
på forhånd er svært at identificere 
grænsen. Vurderet med øjet kan egnet 
og uegnet tage sig ens ud. Terrænfor
skelle på halve meter kan tippe balancen 
(Kimmerslev Hesset under Svenstrup og 
Krenkerup m.fl.). I nogle tilfælde er ind
trykket , at usynlige faktorer gør udsla
get, såsom lerets art og struktur, måske 
kalkindhold som Gjorslevs på Stevns 
kridt. 
Mellem yderpunkterne tegner sig det 
store billede af jævnt god ær mellem 
bonitet II og III på normale veIafvande
de svære, flade lerjorder - bedst, når alle 
ærens øvrige kraver imødekommet. 
Hvis der midt i det flade terræn fore
kommer småkuperede partier, viser æren 
normalt synligt bedre udvikling her. 
Jo tættere man kommer grænsen for 
ærens trivsel , des mere sårbar er den for 
stress. En latent græsplage er på spring 
og vil udnytte enhver svækkelse. 
På et praktisk plan anførte Hauch og 
Oppermann (6 p. 354): (Ærens) " ... 
Fordringer til Voksestedet ligner i man
ge Henseender Bøgens , men er ligesom 
skærpede." 
100 års udvidede erfaringer har da også 
stort set bekræftet - som tommelfinger
regel - at bøgejord er ærejord. I et be
grænset materiale sammenligner Kjølby 
(2 p. 55) boniteter af bøg og ær parvis på 
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samme lokaliteter og finder god over
ensstemmelse. Der forekommer dog 
undtagelser fra reglen. Bøgen tåler sure
re jord, og skønt ingen af dem trives 
med våd bund , tolererer æren nok mere 
fugtigt voksested . 
At den forudgående ældre bøg og de 
spredte ær deri var gode, er ikke nogen 
garanti for, at en renkultur af ær kan kla
re sig på lokaliteten . Det har muligvis at 
gøre med, at æren i sin tid blev sat ind 
som sen efterbedring, da bøgen allerede 
optog en stor del af overskudsvandet 
som beskrevet af Friis om balancen 
ask/bøg (45). Under de gode bøge 
opblomstrer æropvæksten; men når 
bøgen afdrives, og dens store vandfor
brug dermed ophører, kommer æren 
ikke sjældent i vanskeligheder (Halsted 
Kloster, Krenkerup). 
Ganske anderledes er det gået på en 
(åbenbart speciel) lerjord i Kragelund, 
Ravnhalt, hvor bøgen blev toptør i tør
keårene , mens ær i ren bestand og aske
blanding klarede sig glimrende. Det ser 
ud til, at vi her rører ved et spørgsmål , 
som selv de mange nye erfaringer ikke 
giver klart svar på. 
Hauch og Oppermann advarer også, at 
(æren) " . .. bør kun plantes, hvor baade 
Bøg og Ask udvikler sig smukt." D ' HIT. 
har ganske ret i, at på sådanne lokalite
ter finder vi nogle af vore bedste bonite
ter - ofte allerbedst ved foden af en 
bøgehælde på overgangen til askebund 
(bl.a. påvist på Valdemars Slot og Lyk
kesholm). 
Realiteten i Danmarks løvskove er imid
lertid, at hverken bøgen eller asken -
endsige begge - udvikler sig lige smukt 
alle steder. Mange distrikter må leve 
med bøg og ask bon. Il og III og vil da 
være fu ldt så godt tjent med ær af tilsva
rende bonitet. 
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4.3 Skadevoldere 

Æren hjemsøges ikke af parasitter af 
nogen betydning, hverken svampe eller 
insekter. Harer forgriber sig sjældent, og 
mus holder sig helst til ask og bøg. 
Kun enkelte distrikter (bl.a. Glorup) har 
haft museskader værd at nævne. For 
andre (Valdemars Slot m.fl.) er de ikke 
ukendt, mens Sønderborg slet ikke har 
gnav på ær, men en del på bøg og slemt 
på ask. 
Til gengæld bides æren med forkærlig
hed af heste og drøvtyggere. Specielt er 
råvildt en formidabel plage. Det forstyr
rer, fordyrer og forringer den rationelle 
dyrkning. Det har lyst og evne til at afbi
de topknoppeme på alle unge planter i et 
område. 
l-årige frøplanter tåler dårligt denne 
belastning og dør ved gentagne bid . De 
lidt større får forkrøblet form. Desuden 
er det højest uheldigt, når vildtet afbider 
stød skud og buskvækster, som skulle 
danne undervækst. Kun hegn løser pro
blemet, hvor vildtbestanden er tæt. 
I andre situationer, hvor opvæksten er 
uønsket, kan man udnytte råvildtet som 
allieret i bekæmpelsen. I nogle tilfælde 
holder dyrene opvæksten under bid 
uden at dræbe den således , at man ved 
hegning kan opnå en tæt, ensartet og 
god naturforyngelse. 

5. DYRKNINGSFORHOLD 

5.1 Kunstig kultur 

Hugstjølgehensyn fortjener lidt overve
jelse, før man udvælger kulturareal. 
Ødelæggende blottede rande kan undgås 
med omtanke. Da vi skal regne en 
omdriftstid på ikke under 100 år, inde
bærer det i praksis, at arealet skal skær-



mes af f.eks. nogenlunde jævnaldrende 
bøg/eg, eller have permanent åbne rande 
såsom skovbryn . 
I større kulturer kan det komme på tale 
at etablere en beskyttende bræmme 
langs syd- og vestrande, men denne 
mulighed foreligger ikke på små arealer. 
Hvis et lille stykke kan forudses at blive 
blottet under omdriften, er en anden 
træart at foretrække. (Mere om hugstføl
ge i afsnittet om håndtering af opvækst). 

Generelle krav 
En ærkultur skal først og fremmest 
opfylde fire krav for at føre til en første 
klasses bevoksning. 
J. Hurtig og sikker dækning af bunden 

mod græs. 
2. Tilstrækkeligt plantemateriale til, at 

der kan blive 400 rette stammer/ha 
efter t ynd inger. 

3. (Normalt) forsvarlig hegning. 
4. Omhyggeligt gennemført udrensning. 

Fig. 17. Den retningsgivende orientering om skovenes erfaringer med kulturmetoder 
hviler på besvarelser fra 40 distrikter, hvoraf nogle ikke har grundlag for at besvare alle 
spørgsmål. 
a) Fordeling naturforyngelse - plantning. Natwioryngelsen dominerer. Den er anvendt 
af samtlige adspurgte - hos enkelte dog kun med 10% af deres kulturareal. En fjerdedel 
har fortrinsvis plantninger. 
b) Det bedste resultat i forhold til kulturmetode. Knapt halvdelen har bedst resultat af 
naturforyngelser, men knapt en fjerdedel melder bedst resultat af plantning. En del 
anser de to metoder for lige gode. 
e) Onifang af rodsætning af ær. Under halvdelen sætter på rod. 
d) Tidspunkt for første udrensning - der er en mindre overvægt af distrikter, som star
ter tidligt med udrensninger ( "krukkehugst "). 

Kulturanlaeg, praksis og vurdering 

I 
a 

Sammen

sætning 40 

distrikter 

b 

Bedste 

resultat 

c d 

Rodsætning Første 

udrensning 
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Kravene kan opfyldes nogenlunde lige 
godt - omend med forskellige midler -
på plantede som naturforyngede arealer. 
På distrikterne er der forskellig præfe
rence (fig. 17) og forske 11 ige erfaringer 
vedr. resourceforbrug ved alternative 
valg; men man indser, at tendensen går i 
retning af naturforyngelse p.g.a . den 
stedse mere udbredte opvækst. 
Der spares ressourcer ved at udnytte en 
foryngel se fremfor at rydde og bekæm
pe den. Til gengæld er man bundet til 
lokaliteten og kvaliteten, tildels også til 
tidspunktet. 

Anlæg af kultur 
Plantning giver dispositionsfrihed over 
tid og sted, og man kan vælge en 
formsikker proveniens. På bart areal er 
det lettere at gennemføre ukrudtsbe
kæmpel se, afgrøftning og hegning. 
Under de allergunstigste forhold (f.eks. 
Orenæs med meget moderat græsvækst 
og formsikker proveniens) nås gode 
resultater med plantning af ubehandlede 
flader op til 6 ha på afstand 2,Sx l ,S m, 
endog op til 2,Sx2,S m svarende til 
2.700-1600 planter/ha. Der skal dog 
advares om, at mange forsøg på at over
føre Orenæs ' recept er endt i ærgrelser 
under mere almindelige og i tragedie 
under direkte krævende forhold. 
Almindeligvis bør arealet ryddes af hen
syn til evt. senere renholdelse, og plan
tetal ikke under 4.S00 bør foretrækkes. 
Dette har givet acceptabelt resultat bl.a. 
på Valdemars Slot, men 6000 har vist 
sig bedre. På den vanskeligste bund kan 
man vælge en forudgående effektiv 
ukrudtsbehandling og/eller plantetal 
6000 eller mere (foretrukket på Halsted 
Kloster). 
Såning er forsøgt flere steder. På åbent 
areal er det spirende frø meget sårbart 
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overfor udtørring, og de spæde frøplan
ter har et handicap i forhold til græsset 
(mislykket på Rosenfeldt i tørt forår). 
På Gunderslevholm lykkedes såningen i 
et fugtigt forår , omend rensning var 
påkrævet. Skjoldenæsholm har gode 
erfaringer med såning i fræsede riller 
under eg, hvis milde skygge skåner mod 
udtørring. 

Eventuel rensning / gødskning 
Hvis alt går normalt, lukker kulturen 
uden hjælp. Skulle græsset alligevel føre 
sig frem, spares megen fremtidig ulej
lighed og ærgrelse ved omgående 
bekæmpelse, før planterne bliver svæk
kede og misdannede, og mens æren end
nu er disponeret for maksimal ungdoms
vækst. 
Til at bekæmpe græs er det formentlig 
mest aktuelt at sprøjte med effektive 
græsmidler eller lave skærmsprøjtning 
med Roundup, som er gennemført med 
godt resultat bl.a. på Gunderslevholm. 
Men herudover har gødskning vist sig 
lovende i de få dokumenterede tilfælde. 
Et godt resultat kræver en forsvarlig 
dosis. På Langesø gaven håndfuld (SO-
60 g) NPK nær hver plante en sådan 
effekt, at æren efter et enkelt års gødsk
ning straks tog føringen over græsset. 
Boller fik en beskeden virkning med en 
noget mindre mængde, og Ravnholt slet 
ingen ved lille dosis. 
Jordbundskyndige FI. Juncker har over
bevisende dokumenteret (pers. kont.), at 
det er blandingsgødningens kvælstof, der 
giver udslaget. Han anbefaler en spi
seskefuld urea ved hver plante, om for
nødent nogle få år i træk. På Rosenfeldt 
forvandlede urea-kuren engang en ond
artet bjerg-rørhvene til frodige urter på få 
år. Kuren både opløser græsset, omsæt
ter evt. mor og stimulerer ærplanterne. 



Før i tiden bekæmpede vi både græs og 
bregner særdeles effektivt med jord
fræser eller (på Valdemars Slot omkring 
1950) med den hestetrukne kulturharve 
"Ormen hi in Lange". 
Mekaniske løsninger kunne blive aktu
elle igen med fremtidens overlegne tek
nik og miljømotiverede anfægtelser. På 
Rosenfeldt plantedes i kvadratforbandt, 
så der kunne køres på to leder. Fantasi
fuld var Gunderslevholms udkørsel af et 
forsvarligt lag halm, vel pebret med 
musegift, mellem græsplagede planter. 
Da halmen rådnede bort, efterlod den et 
betagende anemonetæppe. 

Indplantning af el 
Endnu en vellykket foranstaltning må 
nævnes: Indplantning af el som 50% af 
planterne (hver anden række). Modellen 
blev med stor succes anvendt på Sven
strup i flere kulturer efter 67-stormen på 
lav, tung bund nær grænsen for ærens 
trivsel. 
Den kvælstofsamlende el, dens milde 
skygge og let omsættelige blade beredte 
i den grad jordbunden for æren, at den
ne nu for længst har undertrykt ellen og 
danner en smuk sluttet bestand med ane
monebund (jig 18). Undtagelsen ses i et 
lærerigt tilfælde på den gale side af 
ærens tolerancetærskel, hvor ellen over
tog arealet. 
Også Ravnholt gjorde lovende erfarin
ger med indplantet el. 

5.2 Naturforyngeiser 

Naturforyngeiser er i princippet en 
foræring: En etableret plantebestand 
med børneproblemerne bag sig. 
Opvækstens art er imidlertid uhyre for
skellig. Ved en samlet vurdering af kul
turkvalitet og resourceforbrug er det nok 

kun den gode del, der kan konkurrere 
med en vel anlagt plantning. 
Den ideelle opvækst er tæt - med flere 
planter pr kvm. - livskraftig og lav. Tæt 
må den være i afkom, der har langt mel
lem de rette, livskraftige for at kunne 
kue græsset, og er den lav, er den hver
ken ranglet eller skæv. 
Det er sjældent, grundlaget er perfekt, 
når man skal bruge det. I stedet skyder 
det fortrinlige op fra et helt nedbidt myl
der, såsnart arealet hegnes om anden 
nykultur, eller det kommer ind som 
randsåning i renholdte (pyntegrønts-) 
arealer. Det meste af den gode opvækst 
står dog under bevoksninger af bøg og 
gran, der ikke er hugstmodne. 
Undtagelsesvis har man overvejet at rea
lisere bøgen til ispindekævler og benyt
te den perfekte opvækst af ær; det vil til
lige styrke likviditeten. Under gran med 
lav omdrift passer tæthed og alder ikke 
sjældent, men planterne er slemt skyg
geskadede. 
Det klassiske, mest almindelige billede 
er imidlertid opvækst under de bøge, 
hvori man i 1860-1930 efterbedrede 
med 10-20 år yngre ær. Her tog ærens 
frøspredning fal1, da bøgen var 40-80 år. 
Ved bøgens omdrift, ca 120 år, var 
opvæksten blevet gammel og forvokset. 
I det marginale skyggemiljø indtraf en 
kamp på livet om de sparsomme livsbe
tingelser, hvorunder de grove og robuste 
på gøgeungevis gjorde det af med de 
fine og værgeløse. Resultatet blev grad
vist faldende plantetal og formmæssigt 
negativ selektion. Derudover trak de 
overlevende efter lyset, og de fik u
udviklede topknopper (brudt akse), alt 
med yderligere forringelse til følge. 
Hermed er opvæksten blevet mindre og 
mindre egnet som kulturgrundlag, og 
der kommer et punkt, hvor værdien bli-
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Fig . 18. Bevoksning etableret som blan
ding af ær og rødel. Afd. 107e, Sven
strup, en af flere vellykkede ærbevoks
ninger på lav, flad ler på stedet. Plantet 
1978 med 1,65xl,65 m planteafstand og 
med el som hver anden række. Ellen er 
nu overvokset af æren, men har efterladt 
enførste klasses bundvegetation. Takket 
være retvokset proveniens er der emner 
nok til en normal bestand. 

This succesful stand was established on 
very heavy low lying clay, mixed with 
50% alder (Alnus glutinosa). Thanks to 
{he alder it was never invaded by g rass, 
and a{ter a number of years the syca
more overgrew the alder. 

ver så tvivlsom, at alternative løsninger 
må overvejes. 
Ved gradvis afvikling af skærmen ledsa
get af selektiv tynding af æren i god tid 
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kan den negative udvikling bremses 
iøjnefaldende. Processen kræver en ræk
ke moderate indgreb over en årrække. 
Tager man hårdt i begge etager samti
digt, giver det bagslag i form af 
lyschock og stagnation; men man har 
med fordel indledt forløbet med tynding 
af æren, mens den sluttede skærm endnu 
beskytter mod stærkt lys (vellykket i 
Bøssevænget). Med tilpas følsomhed 
har metoden frembragt mange gode 
bevoksninger trods u-undgåelige fælde
og slæbeskader (også Ledreborg m.fl.) 

Rodsætning 
Hvis man ikke har lavet en gradvis 
afvikling af skærmen vil man efter skær
mens afdrift stå med en mere eller min
dre fældeskadet , stamtalsfattig opvækst 
af tvivlsom form. Det er ikke mindst i 
denne situation, det kommer på tale at 
sætte æren på roden. 
Afgørelsen træffes forskelligt på distrik
terne (fig. 17, side 47). Nogle gør det 
konsekvent, andre slet ikke, og en del 
disponerer efter forholdene i de aktuelle 
tilfælde. Imod rodsætning argumen
teres, at man sætter en årrækkes vækst 
over styr og må begynde forfra . For rod
sætning taler metodens gunstige indfly
delse på form, vitalitet og slutningsgrad. 
Den neutrale iagttager må konstatere, at 
det er lykkedes at frembringe mange 
pæne bevoksninger af ret stor opvækst 
uden rodsætning. Men formen lader ofte 
en del tilbage at ønske; og ikke få er så 
slet formede , at udsigten til kvalitetstræ 
er ringe. 
Man kommer let til at overvurdere vær
dien af den vækst, man kaster bort ved at 
skære opvæksten ned. Vi må erindre, at 
den efter fritstillingen er i en alvorlig 
chocktilstand og står foran flere års stag
nation. I modsætning hertil vokser skud 



Fig. /9. 2-årig rodsat kultur i Lystrup skov (afd. J018a, Tisvilde statsskovdistrikt, tidl. 
Farum), 3,9 ha. Bemærk de mange relte skud og den voldsomme vitalitet. Opslagene har 
omgående dækket bunden og danner en sammenhængende bestand over hele fladen. 

Two years old growthfrom stumps. Shade-ridden crooked undergrowth was cut to the 
ground. Remarkable vigour and form result. 3,9 ha. 

fra rodsatte stabbe som nævnt kolossalt 
allerede det første år - mere end nysatte 
planter (fig. J 9). 
Bon. l , Kjølby, bliver 8 m høj på lO år, og 
i dette tempo lægger stødskudene sig i 
overhalingsbanen udenom de svage, der 
ikke blev rodsat. Det gælder med sikker
hed, når konkurrenten er en stærkt skyg
geplaget opvækst af nogle få meters høj
de som den kan forekomme under gran. 
De rodsatte vil under alle omstændighe
der have førerpositionen, når det gælder 
formegenskaber, fordi et meget stort 
antal slet formede individer vil genopstå 
rette og stærke efter nedskæring. Den 
lette krumning, der kan iagttages på 

mange opslag, fortager sig erfarings
mæssigt og ses sjældent at påvirke ret
heden på længere sigt. 
Dertil kommer stødskudenes overlegne 
magt over græsset. Fra hver snitflade 
breder sig flere kraftige skud med store, 
sunde blade. Det kan også blive for 
meget, men man kan i nogen grad regu
lere tætheden ved at variere snitfladens 
højde over jordoverfladen. Meget lav 
stub, som giver få skud, kan opnås med 
en kraftig grenknuser (entreprenørma
skine anvendt med godt resultat på Ravn
holt). 
Ved den efterfølgende bevoksningspleje 
bidrager de overtallige stammer til en 
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forsvarlig slutningsgrad , indtil tynd in
gerne kun efterlader l skud tilbage på 
hvert hovedtræ . Som vi skal se, er der 
ingen særlig risiko for misfarvning fra 
de afskårne forgreninger ved rodhalsen. 
Et blandt adskillige mønstergyldige 
eksempler findes i Ganløse Ore, førhen 
Farum distrikt. Her rækker traditionen 
tilbage til plantninger af von Langen ca 
1770. Med støtte i de mange års erfaring 
anlagde man i 1987-91 en kultur på 5,3 
ha (fig. 20) i afd. 233a efter følgende 
model : 
- Tæt opvækst op til godt 4 m benyttes. 
- Rodsætning inden afdrift af bøgen. 
(Letter arbejdet betydeligt). 
- Hegning inden løvspring. (Erfaring for 
70% vildtskader uden hegn). 
- 2-3 udrensninger de første ca 10 år. 
Derefter selvskovere. 
Brahetrolleborg har med samme model 
opnået tilsvarende gode resultater i heg
ninger op til 9 ha (afd. 180). Efter elfa
ringer fra Ravnholt fordres ca 4000 rod
satte ær/ha. Svagere partier suppleres 
ved plantning, og i eventuelt ondartede 
græs pletter sættes eg. 
På Ravnholt sættes opvækst helt op til 5-
6, max 7 m på rod. Hermed er grænsen 
vist nået. Hvis man har endnu større og 
endnu stammefattigere undervækst, gør 
den nok bedre fyldest som overstande
re/ammetræer over en kultur aff.eks. bøg. 

Fremtidens opvækst 
Frøkilderne til et halvt århundredes 
naturforyngeiser - spredte ær i bøgeskov 
- er på vej til at tørre ud nu, snart 80 år 
efter, man ophørte med indplantningen. 
] stedet skal vi vænne os til den langt 
mere intensive randspredning fra de sid
ste 50 års renbestande. Hver af dem 
opnår en frøproduktion, der på et enkelt 
normalt år kan dække alt indenfor et par 
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hundrede meter mod øst; og de store 
stormfaldsårgange er netop begyndt. 
] den nye situation kan man forestille 
sig, at der med passende forberedende 
indgreb kan frembringes naturforyngeI
ser af ekstra kvalitet. Når henses til de 
sindrige kneb, de gamle fandt på for at 
optimere bøgeforyngelsen, er vi endnu 
på et primitivt begynderstadium, når det 
gælder naturforyngeIser af ær. 
Æren gør det lettere ved sin næsten årli
ge frøproduktion og store rækkevidde. 
Man kunne sætte sig som mål at holde 
den latente opvækst hen med bl.a. 
råvildt, tæt skygge eller bundvegetation 
for da - 3-10 år før skærmens afvikling -
at slippe den løs med virkemidler som 
hegning, ukrudtsbekæmpelse, gødsk
ning, jordbehandling eller hvad kreativ 
opfindsomhed ellers kan føre med sig. 

5.3 Blanding med andre træarter 

I naturen og de allerfleste kulturskove 
indgår æren i et økosystem af flere 
træarter, hvori både den og de ledsagen
de skovtræer kan nå en god udvikling . 
Det ligger nær at rejse spørgsmålet, om 
denne naturens orden skyldes nogen for
del, æren måtte have af selskabet, eller 
om det måske er de andre arter, der pro
fiterer af ærens suveræne indflydelse på 
jordbund og mikroklima. Æren har nok 
gavn af spiringsbetingelserne under bøg 
og gran , medens bøg, eg og ask let etab
leres på den gode jordbund under æren. 
Her i landet har vi særligt rig lejlighed 
til at vurdere ærens udvikling i de for
skellige blandinger sammenholdt med 
trivselen irenbestand. 
Man kommer da let til den konklusion, 
at den mest harmoniske kroneudvikling, 
den mest perfekte bundtilstand og vist
nok både den største hektartilvækst og 



bedste vedkvalitet er at finde i en vel
plejet renbestand. Det ser i virkeligheden 
ud til, at æren har mere skade end gavn 
af at dele med naboen, hvorimod eg, ask 
og bøg på hver sin vis har gavn af fæl
lesskabet. 

Bøg 
Indblandet i bØg har æren haft iøjnefal
dende succes; og her, omkring årtusind
skiftet "noterer vi os" - som udtalt af 
gamle skovrider Buch (L-F) 1895 -
"med glæde indtægten". Man kan ople
ve skovdyrkere berette om jagten på de 
værdifulde gamle træer med samme 
minespil som herregårdsskyttens, der 
behændigt har overlistet et skadedyr og 
oven i købet fået dejlige penge for bæl
gen. 
Mange steder har ærene fået en stedmo
derlig behandling, og de ville have 
fremstået bedre, havde man holdt dem 
nærgående bøge fra livet. Men selv des
foruden viser statistikken en pæn andel 
finertræ - nok til at give Danmark ry for 
at levere Europas bedste kvalitet. 
Ær til efterbedring i bøg. Trods de glim
rende erfaringer er der påfaldende ringe 
interesse for at efterbedre vore dages 
bøgeselvsåninger med ær. Der indtrådte 
en markant ændring i holdning og kuty
me omkring 1920-30. Som senere uddy
bet svækkedes efterspørgselen til lokal 
hjemmeindustri i denne periode. 
r skovfoged Bangs erindringer (Hol
steinborgs godsarkiv) beskrives skovrider 
Jensens betænkeligheder ved at fortsæt
te indplantningen i 1920' erne. Som 
ældre glædede han sig dog over, at hans 
ær blev solgt godt til savværkerne; og ær 
er stadig blandt de bedste løsninger for 
græsfrie huller i 3-5 m høj bøgeseIv
såning. Med planteafstand I ,75x 1,75 m, 
en god, retvokset proveniens og ordent-

lig pleje er der udsigt til endnu bedre 
resultater, end vi hidtil har oplevet. 
Det er vigtigt at notere sig, at datidens 
vellykkede ær blev indplantet i 8-20-
årig bøg. Uden denne aldersforskel var 
det gået galt. En af arterne må have et 
forspring, hvis der skal komme noget ud 
af det. 
Enkeltstående ærplanter, indbragt sam
me år som bøgekulturens etablering, 
løber ubehersket i vejret. I det frie rum 
over de små bøgeplanter vil de fleste 
forgrene, buske og vride sig på det gro
veste. De vil helst udvikle en form som 
Valby træets (fig. 6, side 13), når naturen 
går over optugtelsen. Man kunne kalde 
det natuiformen. 
Når den får plads kommer det værste op 
i æren , og den fortjener da skudsmålet i 
gamle skovrider Buch's smædetale 
1895: "en skidt karakter". (von Langens 
ær blev plantet samtidigt med bøg og eg. 
Hvordan mon de så ud 10 år efter?) 
Med passende optugtelse opnås en frem
toning så vidt forskellig og med så afvi
gende egenskaber, at det er svært at se, 
man ikke har to forskellige arter for sig. 
(Om kultuiformen se senere). 
Kuren består i at have ær nok til at lade 
den danne sluttet kronetag og derefter 
fjerne alle krukkerne. Efter kuren kan 
man forsigtigt stille træerne mere åbent 
uden risiko for tilbagefald til utidig 
vækst ; og vejen er dermed banet for en 
harmonisk ær/bøge-blanding med æren 
som overetage. 
Vi har endnu kun lidt erfaring for, hvor
dan det går på længere sigt, når æren 
starter øverst; men foreløbigt tegner det 
til nogenlunde samme billede som bøge
skov med indblandede større ege. 
Bøg under ær. I den gamle bøgeskov 
med forvokset undervækst af ær indfin
der sig ganske ofte en bøgeopvækst som 
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Fig. 20. 9-J3-årig rodsat ær i afd. 233a, 
5,3 ha, Ganløse Ore (Københavns stats
skovdistrikt, tidl. Farum). Ved 2-3 
udrensninger er de mest bredkronede 
individer fjernet, og bestanden kan her
ejier holdes i tættere slutning. Opvæks
ten stammer oprindelig fra von Langens 
ær som står ca. 100 m væk; træet er vist 
på fig. 7, side 16. 

This 9-13 years old stand was established 
like the ane shawn injig. 19. After two ar 
three determined remo vals af rough types 
thinning should now be cautious. 

tredie etage. Det skyldes formentligt, at 
frøene har klart større tilbøjelighed til at 
spire og slå an under anden træart - den 
såkaldte "Fremdkeimer" - effekt . Den 
opfattes som naturens måde at fremme 
vekseldrift i skoven. 
Virkemidlet menes at være hæmmende 
stoffer i det nedfaldne løv. Effekten er 
velkendt hos asklbøg (C.M: Møller). 
Hos ær er fænomenet så udtalt, at man 
sjældent ser den danne levedygtig 
undervækst under sig selv. I stedet frem
spirer bøgen med forkærlighed under 
ær, og vel at mærke normalt uden ind
blanding af ærplanter. 
l praksis betyder det, at en mellem
(eller over-)etage af træarten er en gan
ske effektiv beskyttelse mod ærinvasion 
i bøgekulturer uanset, om de er selvsået 
eller plantet (ærfri bøgeplantning under 
ær set på Langesø og Krenkerup). 
Ved den gamle masses afdrift fremstår 
bøgeselvsåningen da med den skygge
svækkede ær som en let skærm - en 
kombination, der disponeres forskelligt 
på distrikterne. 
En del skovdyrkere griber chancen for at 
få ren bØg og fjerner skærmen. Andre 
lader de bedste ær stå som overstandere, 
og atter andre lader æren blive hoved
træart med bøgen som velkommen 
undervækst til græsværn. I alle tilfælde 
er de små bøge af værdi, og takket være 
skovdyrkerens nedarvede ridderlige 
omsorg forkæler han dem gerne ved at 
straffe ær-etagen. 

Fig. 21. BØge kommer ofte villigt under ær. De lO øverste billeder viser selvsået 30-40-
årig ær i afd. 233a og b, 5,2 ha på Orenæs. Bevoksningen er lysstillet af hensyn til bøge
opvæksten. Normalt vil æren slå ud med vanris i denne situation. Når det ikke er sket 
her, skyldes det måske distriktsajkommets mindre vanristendens. Målet er en bøgebe
stand med overstandere af ær. Nederst ses et smukt eksempel fra Lystrup Skov (Tisvilde 
statsskovdistrikt, tidl. Farum). 
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Fjerner han de mest skyggegivende gro
ve individer (krukker) endnu mens den 
gamle masse står, efterlades færre og 
slankere ær til gavn både for bøge
opvækstens lys tilgang og ærens form, 
I et særdeles smukt eksempel på Orenæs 
(fig. 21 øverst) har man valgt at lade de 
bedste ær stå, De yder nu en betragtelig 
værdi tilvækst, tilsyneladende uden at 
hæmme bøgen væsentligt i sin udvikling. 
Gennem en stor del af forløbet holder 
denne model muligheden åben for at 
skifte hovedtræart. På meget tung ler, 
hvor ær i renbestand er tvivlsom, trives 
den måske, når en tæt bøgeundervækst 
optager vandoverskudet. Her kan man 
omkostningsfrit give æren en chance 
(Nyskov, Bregentved). 
Skulle det gå galt et vanskeligt år, kan 
evt. toptørre ær tages ud og normalt sæl
ges til fuld pris (i modsætning til bøg 
holder ærens ved sig frisk en tid trods 
tørre grene). Går det godt, opnår æren de 
værdifulde dimensioner også på den 
marginale bund . 
BØg og ær af samme alder. Hvor de to 
står side om side i mellemalderen kunne 
man vente en særlig oprensende effekt 
på æren; men bøgens skygge er ikke 
iøjnefaldende mere effektiv mod vanris, 
end skyggen i ren ær (Sæbygaard m.fl.). 
I konfrontation krone mod krone går det 
ud over æren. Bøgens grene trænger 
ubesværet ind i æren og slider de berør
te dele af. Æren tåler ikke dette tab; den 
reagerer gerne - som eg - ved at slå ud 
med vanris. 
Skal spredte ær opnå hØj kvalitet, må 
man derfor holde bøgen stangen. Det 
samme gælder spredte bøge i ær
bevoksning. De har samme tendens til at 
brede sig på ærens bekostning og danne 
store, grove kroner, hvis man ikke får 
dem ud i tide. Venter man for længe, 
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efterlader de uønskede gabende lysbrøn
de, når de fjernes. 
Partnerskabet er i kke uden problemer 
for æren; men bøgen slipper for rand
virkninger i hullerne og har måske haft 
fordel af ærens jordbundsforbedring. 

Eg 
Bøg, avnbøg og ær har fra gammel tid 
været anerkendt som de mest egnede til 
undervækst under eg, og det beror på en 
personlig vurdering, hvilken der er 
bedst. Sarauw (Petersgaard 1860-86) 
foretrak bøg, men "hakkeplantede" også 
blandinger med ær. Skude (Orenæs) 
underplantede med ren ær 1949. 
I mange tilfælde sår æren sig spontant 
ind under egene, hvor den hUl1igt vokser 
op og effektivt beskytter stammerne. I 
dag ser man ikke få glimrende eksempler 
(bl.a. Søllestedgaard 19d). Det kan næp
pe diskuteres , at den oprensende effekt er 
fortrinlig, eJler at bundtilstanden er i top. 
Med sin kraftige ungdomsvækst når den 
ganske vist ikke sjældent op i kronetaget 
og må fjernes. Fordelen er imidlel1id 
dens særlige evne til at etablere en eta
geret bestand med sine løbende opslag 
af stødskud således, at der med lidt 
behændighed og uden for meget råvildt 
kan opnås en kontinuerlig dækning. 
Lystilgangen under egen tillader æren 
en nær normal vækst med rette stammer 
og produktion af en vis værdi som selv
skover-objekt og lidt gode småkævler 
mellem egekronerne (Rosenfeldt) . 
I det lyse miljø er chocket ved skærmens 
afdrift moderat. Da egens lave stamtal 
medfører begrænsede fældeskader, er de 
velplejede undervækst-ær betydeligt 
bedre egnet til at danne selvstændig 
bestand efter skærmens afdrift, end for
vokset opvækst under bøg (vellykket bl.a. 
i Ganløse Ore (fig. 22) og på Margaard). 



Underplantningen på Orenæs blev sat på 
4x2,5 m. Nu , efter skærmens gradvise 
afvikling, har æren dannet en normal , 
pæn bestand. 
Man vil formentligt have god chance for 
med overkommelige midler at etablere 
undervæksten ved at plante en række ær 
i vestranden af nyanlagt egekultur, evt. 
en række N-S gennem stykket for hver 
100-200 m. Randtræerne vil fruktificere 
efter l5-25 år. Om alt går vel og der ikke 
er for meget råvildt, vil opvæksten ind
finde sig i rette tid. 
De to træ alters vækstrytme harmonerer 
dårligt i jævnaldrende blanding. I starten 
vokser æren fra egen , dominerer og bli
ver grov som i en bøgekultur (fig. 23) , 
mens egen senere - i det omfang, den 
overlever - har tendens til at danne bre
de, grove kroner på ærens bekostning. 
Desuden bliver æren dårligt oprenset i 
denne blanding. I det hele taget ses den 
ikke at få noget til gengæld for sin pris
værdige beskygning af egestammerne. 

Ask 
Ær og ask har en hel del tilfælles: Vind 
bårne frø , intolerance overfor græs, 
kraftig ungdomsvækst og - indenfor 
nogle grænser - jordbundspræference. 
Det meste af den blandede ungskov har 
utvivlsomt også fælles baggrund som 
afkom af jævnaldrende efterbedrings
planter fra datidens bøg. Alle kilder 
viser, at begge indgik i plantesortimen
tet med en overvægt for asken. Derfor 
optræder de så uhyre almindeligt som 
spontan jævnaldrende blanding. 
Der er imidlertid også betydelige for
skelle, som giver problemer ved den 
dyrkningsmæssige håndtering af blan
dingen. Det gælder afgivelse af skygge, 
kroneudvikling og ønskelig omdriftsal 
der. 

Som udpræget lystræ formår asken ikke 
at oprense æren tilfredssti Ilende. Det 
viser sig navnligt, når en ær står omgivet 
af ask, men er mindre udtalt, hvor æren 
er dominerende. Den mangelfulde 
oprensning nedsætter ærstammernes 
værdi mere, end man bryder sig om. 
Derimod stortrives enkelte aske omgivet 
af ær. De giver indtryk af bedre udvik
ling end i renbestand , som man også 
ofte ser hos ask indblandet i bøg (frem
hævet af C.M: Møller) . 
Asken har det bedst med meget hård 
hugst , den behøver store, lidt aggressive 
kroner. Æren kræver derimod meget 
henholdende hugst , og dens smalle kro
ner er sårbare. 
Endelig er askens omdriftsalder 60-70 
og ærens 100 år. Man må da enten 
strække asken , til den risikerer sortker
ne, eller forgribe sig på æren , før den når 
finerdimension. 
Der er næppe nogen oplagt måde at få 
de umage ender til at mødes. Meget be
ror på jordbund, blandingsforhold og de 
enkelte arters kvalitet. Som hovedregel 
er det uheldigt at satse på isolerede ær 
mellem ask. Hvis der er god ær nok, får 
man (200 l) bedst økonomi med en over
vægt af ær, hvori indblandede aske til
stræbes bevaret til 35-40 cm kævledia
meter. Herefter fortsætter æren til fuld 
omdrift. 
I øvrigt ser blandingen tiltalende og fro
dig ud; men foruden dårlig oprensning 
risikerer æren at blive trykket af de gro
vere askekroner. - Askens indsats for 
fællesskabet kan være beskyttel se i 
tilfælde af en blottet rand eJler udnyttel
se af partier, som er for våde for æren. 

Andre blandinger 
Æren sår sig ikke sjældent mellem 
lystræerne lærk og birk. 
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Fig. 22. Pænt formet ær som har sået sig under eg - overstandeme af eg er nu afviklet. 
(Ganløse Ore, Københavns statsskovdistrikt, tidl. Farum). 

I lærkeblanding får æren nogenlunde 
normal vækst, men oprensningen er 
dårlig, og lærken lider overlast, hvor 
kronerne mødes (Rosenfeldt). 
Birken kan være et nødvendigt onde til 
at dække huller mellem ær på meget let 
bund; men de to træarter harmonerer 
ikke. Birken tager let overhånd og kan 
kvæle æren. Heller ikke birk har evne til 
oprensning (Rosenfeldt). 
I åbne partier mellem graner såsom 
grøftekanter udvikler æren sig meget 
godt, men i egentlig blanding udarter det 
sig nælmere til en kamp på livet end en 
holdbar sameksistens. 
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5.4 Form og tynding 

Form 
Alle ær-afkom har en stærkt broget 
komposition af arveanlæg - en variati
onsbredde noget ud over det almindeli
ge, når det gælder formegenskaber. For
skellene stikker dybt, og det er, som om 
visse varianter ikke blot afviger meget 
synligt i form, men de skiller sig også ud 
i andre vigtige sammenhænge. 
Man kan i grove træk skelne mellem fle
re ret vel definerede formvarianter med 
overgangsformer og kombinationer, 
som alle er almindelige; men i Europas 
overvældende mangfoldighed af lokal-



provenienser optræder de enkelte med 
højest forskellig frekvens. 
Den flerstammede og den brede, grov
grenede udgør grundelementet j kruk
kernes gruppe. De går ikke altid i højden 
men har en voldsom ekspansiv kraft j 

bredden. De undertrykker alt, hvad de 
kan indenfor rækkevidde. 
Deres diametervækst er meget stor, når 
de kan lilkæmpe sig råderum. Derfor 
reagerer de på hugst som andre løvtræer 
og udfylder hurtigt eventuelle åbninger i 
kronetaget. Det er udprægede naturfor
mer med "rent ud sagt en skidt karak
ter". De er som regel mere fremtræden
de i lavlands- end i højlandsafkom og 
optræder med forskellig hyppighed i 
dansk materiale (Orenæs o.f1 . har meget 
få). 

Skæve, bugtede og krumme stammer er 
normale for krukkerne; men de fore
kommer også almindeligt på enstamme
de træer med normal grenbygning. Vis
se afkom er mere eJler mindre konse
kvent småbugtede, medens andre som 
f.eks . urbestanden på Als har en krum
ning over rod halsen . Fejlen viser sig tid
ligt og kan i aJle bedre afkom elimineres 
ved selektiv tynding. 
Tveger giver derimod problemer, fordi 
de opstår på alle udviklingstrin. Et ret og 
godt emne kan blive ødelagt af tvege
danneIse i enhver højde. I visse afkom 
(f.eks . indkøbt materiale på Rosenfeldt 
og Ledreborg, også set j Nørreskoven) 
er over halvdelen tveger, mens andre 
afkom er så godt som fri for dem (Skjol 
denæsholm, en bevoksning på Selsø 

Fig. 23. Jævnaldrende ær i egekulrur løber op og får dårlig form. Det samme sker i 
jævnaldrende bØg. Fra Holsteinborg. 
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Lindholm m.fl.), og atter andre har 
meget få (Middelfart Kommune, Ny
gaard og Wedellsborg m.fl.) 
Opløst top kendetegnes ved, at aksen 
brydes i en vilkårlig højde på stammen 
og erstattes af en buskagtig vækst ("bar
berkost"). Den optræder konsekvent i 
mange danske afkom (bl.a. på Als). 
Rette træer er hos de bedste afkom fuld
stændigt snorlige. Deres typisk fine , 
temmelig korte grene danner den karak
teristiske smalle, ægformede krone, som 
breder sig støt, men behersket selv, hvis 
der er god plads. 
Hvis maskinskovning af løvtræ bliver 
en realitet, er de fingrenede unge ær 
oplagte emner. Diametervæksten er 
behersket, men særdeles stabil. Det er på 
disse punkter, kulturformen afviger så 
fundamentalt fra naturformen. De rette 
er for det meste formsikre, men i nogle 
afkom dannes tveger, eller toppen 
opløses på en større eller mindre andel 
af stammerne gennem omdriften. 
Som anført under provenienser varierer 
andelen af helt rette individer enormt 
mellem afkom. Hvis vi tør antage, at man 
i de forskellige europæiske forsøg har 
anlagt nogenlunde samme vurderingskri
terier, er der under I % helt rette i de sva
geste provenienser, men over 50% i de 
ypperste. En variationsbredde i denne 
størrelsesorden genfinder vi i vore hjem
lige afkom, omend rethedsprocenter over 
25 og under 5 vist nok er sjældne. 
De kårede frøavlsbevoksninger har 
demonstreret en evne til, med god selek
tiv tynding , at levere afkom af tilfreds
stillende rethed; og niveauet hos mange 
andre ude på distrikterne er fuldt så højt. 

Oprensning og vanris 
I optimalt sluttet velplejet renbestand 
forløber træernes gensidige oprensning 
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helt tilfredsstillende. Man kan finde 
gennemsnitsbulhøjder på 9- 10 m (Bra
hesborg, Bøssevænget,fig. 24). 
Derimod er der et vanrisproblem i man
ge bevoksninger, omend ikke i alle. 
Nogle er praktisk talt fri for problemet. 
Hvorfor nogle går fri er endnu ikke 
endegyldigt belyst; men mange iagtta
gelser peger mod genetiske anlæg som 
hovedårsagen. Det samme afkom har 
således i ganske mange tilfælde vist nær 
samme intensitet i flere iagttagne 
bestande på forskellige lokaliteter. Des
uden forekommer det, at nabobevoks
ninger demonstrerer hver sin karakteri
stiske vanristilbøjelighed side om side. 
(Meget lav vanrisfrekvens set i Hol
steinborgs Kirkeskov og Bøssevænget, 
på Orenæs og Wedellsborg m.fl.). 
Generelt synes de indeklemte udhug
ningstræer mere befængt end de domi
nerende, der står med optimal moderat 
lystilgang. Så længe bevoksningen er i 
sund balance, ser det således ud til , at 
det i højere grad er skygge end beher
sket lys, der provokerer vanrisene frem. 
Hvis derimod et alvorligt Iyschock øde
lægger balancen, bryder de ud overalt, 
ofte i voldsom grad, samtidig med, at 
topgrene begynder at nedvisne. Det kan 
forekomme ved en enkelt meget hård 
tynding (set bl.a. på Sorø N), og det sker 
praktisk talt altid i brat blottede rande og 
på lysstillede træer. 
Alligevel slipper man på Orenæs godt 
fra at lysne æren for bøgeundervæksten 
(fig. 2/), og alligevel slap Kirkeskovs
æren (fig. 25 th.) for van ris (men ikke 
for toptørre), da den blev ene tilbage. 
Det vækker til eftertanke, at netop disse 
to iøjnefaldende tilfælde indtræffer i 
distriktsafkom med generelt meget få 
vanris i bevoksningerne (se fig. 26 for 
afkom af Kirkeskovsæren). 



Orenæs' succes kunne måske forklares 
med den gennemførte forsigtige gradvi
se lysning; men Kirkeskoven kan van
skeligt skyldes andet end usædvanligt 
gode arveanlæg. På Valdemars Slot, 
hvor distriktsafkommet med sikkerhed 
er ensattet, mener man, der er flere van
ris på lidt tørrere bund. 
Vanris har stor indflydelse på ærdyrknin
gens økonomi, fordi forekomsten ifølge 
en enig træ branche er den hyppigste fejl 
på kævlerne og medfører nedklassifice
ring med indtil flere kvalitetsklasser. Der 
kan derfor være fuldt så god rimelighed i 
at afstøde vanrisene på ær som at gøre det 
på eg. Det sker da også på nogle distrik
ter (Ravnholt, Bregentved) , som kan 
berette, at vanrisene ofte forsvinder for 
stedse efter en enkelt afstødning. 
Hele vanrisspørgsmålet fortjener grun
digere undersøgelser og overvejelser i 
forbindelse med eventuelle proveniens
forsøg, såvel som ved kåring. 

Arvelighed contra kår 
At individerne notorisk har vidt forskelli
ge arvelige anlæg, kan man på underhold
ende vis overbevise sig om ved at iagtta
ge genvækst fra rodsatte individer. Alle 
opslag fra sarnrne stab har samme gener 
og derfor samme formtendens , mens 
nabostabbenes skud gerne er helt anderle
des, skønt kårene dog må være de samme. 
Der forekommer stabbe med 3-5 tveger, 
nogle endog med flere på hinanden føl
gende på samme skaft; og ved siden af 
står måske en med 4 rette skud. Iagtta
gelsen bekræfter overbevisende, at også 
tvegetendensen er stærkt genetisk betin
get og ikke altid - som undertiden anta
get - et resultat af rig blomstring. 
Klare tilfælde af kårenes påvirkning af 
formen er givet i beskrivelsen om van
trivsel med påfølgende uoprettelige 

formskader forårsaget af græs , bregner 
og dyb skygge. Endvidere om blottede 
rande, der medfører nedvisning af toppe 
og grove vanris . Alt dette er formskader, 
som i udstrakt grad lader sig afværge 
ved en god praksis, ligesom en gunstig 
indflydelse på formen kan øves ved 
menneskehånd gennem en hensigts
mæssig bestandspleje. 

Tynding 
Målet med udrensning og tynding er en 
bestand med kontinuerlig god slutnings
grad, hvori alle stammer helst skal være 
rette og rene ved diameter 30 cm. Dertil 
gerne et godt bunddække som græsværn. 
Den overordnede strategi går ud på at 
redde og stimulere så mange rette emner 
som overhovedet muligt og at få kruk
kerne ud , før de fylder for meget. At slå 
til så længe ungdomsskudene dækker 
hullerne på en sæson , men hellere tynde 
for lidt end for meget senere i forløbet. 
Hvornår kulturen bør udrenses første 
gang afhænger i høj grad af dens 
anlægshistorie og udvikling. Tæt, selv
sået opvækst af tvivlsom fonntendens 
på vanskelig bund kræver tidlig indsats , 
d.v.s. ved mandshøjde, hvorimod ekstra 
formsikker proveniens plantet på stor 
afstand på ekstra problemfri bund kan 
udskydes, indtil selvskoveren dækker 
omkostningen (Orenæs). 
Den slags forskelligheder foruden hold
ninger og økonomiske overvejelser 
giver delte opfattelser af det rette tids
punkt (fig. 17 d, side 47). Under alle 
omstændigheder er der i denne kritiske 
fase af bevoksningens etablering meget, 
der står og falder med et godt valg. 
Tilhængere af den tidlige model er eni
ge om, at en tidlig krukkehugst er vigtig 
(Valdemars Slot, Boller, Brahetrolle
borg m.fl.). Ved fjernelse af krukker, 
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Fig. 24. Bulhøjden i denne smukke 8 J -årige plantede bevoksning i Bøssevænget (ejer: J. 
Pallisgaard) anslås til 9-10 m, skønt den er tyndet efter konventionel Kjølby-hugst. H. 
28 m, d. 52 cm, bon 1,3. Der skønnes at blive over 50% A+F. Agtes bevaret til kævle
diameter 60 cm. 

Age 81, (his ideal pure stand displays dean boles of9-1O m. 

Fig. 25. Begge disse godt lOD-årige, retvoksede, metertykke ær blev imellemalderen 
udsat for en total blottelse, der ellers med stor sikkerhed medfører toptørre og grove 
vanris. Begge er da også lettere toptørre; men medens den til venstre (Ridebane, Bre
gentved) er normalt typisk befængt med vanris, er den til hØjre (Kirkeskov, Holstein
borg) mirakuløst gået helt fri. Det kunne tyde på genetiske fortrin hos sidstnævnte. 

Both trees were abruptly exposed to fulllight. One escaped water sprouts, possibly as a 
result of superior genes. Its offspring (fig. 26) also show few water sprouts. 

Ridebanen Kirkeskoven 
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Fig. 26. Afkom af Kirkeskovsæren på 
Holsteinborg (jig. 25 th.) har påfaldende 
få vanris. ALder ca. 35 år. Samme 
bevoksning er vist side 94. 

skovpil, hyld , birk o.lign. befries mange 
fine emner for undertrykkelse. Jo tidli
gere, des mindre huller efterlader de 
fjernede individer, og des mere bidrager 
deres kraftige stødskud til dækning og 
til fremtidig undervækst. På Boller star
ter man tidligt og gentager en hård kruk
kehugst med ca 2 års intervaller. 
I denne unge alder lader æren sig ikke 
chokere af selv temmelig kraftige ind
greb. Umiddelbart efter en håndfast 
udrensning ser man skud i meterklassen , 
der hurtigt lukker de foreliggende ret 
små huller; men evt. tilbageværende 
krukker spilder heller ikke tiden. De for
dobler deres kronediameter på ufatteligt 
kort tid. 
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Fine rette emner kan se spage ud; men 
de bør forkæles , selvom de måtte ligne 
små piskere . De bliver meget let over
mandet af aggressive naboer, fordi de 
ikke kan forsvare sig med deres små fine 
grene - netop dem, der kendetegner 
finer-aspiranten. Får de plads, vil en stor 
del løbe i vejret. Proveniensforsøgene 
viser, at små planter ofte overhaler de 
større efter nogle få år. 
Ved sent indgreb holder man krudtet 
tørt (og pengene i skovkassen), til 
opvæksten er over 4 m, en strategi , der 
uden større skade sparer en udrensning i 
bevoksninger, hvor formtendensen er 
over middel (Petersgaard , Ledreborg, 
B arri tskov). 
De fleste distrikter regner 2, højest 3 
udrensninger i tæt opvækst og l, sjæld
nere O, højest 2 i plantekulturer. 
Arbejdsindsatsen angives til omkring 3 
dagværk/ha pr gang. 
De følgende tyndinger finder sted i 
seLvskovelfasen. De er vigtige for den 
videre udvikling og kræver omhu. 
Bestanden er nu ude over den mest vita
le ungdomsvækst, fældede træer efterla
der større åbninger, og overfølsomheden 
overfor bratte ændringer ilystilgangen 
er indtrådt. Hvis alt hidtil er gået, som 
det skal, står der en tæt bestand med 
smalle kroner i støt vækst. 
Fra dette udviklingstrin er der gode 
grunde til at træde varsomt: 
- Unødvendig lystilgang svækker træerne. 
- Græsset er på spring de fleste steder. 
- Hård hugst giver ikke mærkbart større 
diameter, men nedsætter tilvæksten. 
- De smalle kroner har ikke evne til at 
lukke ret store huller. 
- Der skal helst stå en småkævle for hver 
6 m før 50 års alder (fig. 27) . 
Solskoldningen ses meget almindeligt, 
hvor grove, bredkronede udhugnings-



træer bliver taget ud for sent. Kronerne 
har da vokset sig rigtig store og efterla
der gabende åbninger. Symptomet er, 
som beskrevet, lysere blade , nedsat 
skudstrækning og - som følgevirkning -
ikke sjældent opblomstring af græs. 
Hugst af en enkelt smalkronet "kultur
ær" åbner ikke for nær så meget lys; 
men der kan opstå skader, hvis man 
tager for mange på en gang og blotter 
bestandstræer fra flere sider. Derfor har 
Valdemars Slot i mange år praktiseret 
tynding hvert andet år og da med forsig
tighed. De smalle kroner breder sig 
langsomt, og bestanden er længe om at 
lukke sammen efter en tynding. 
Ærbevoksninger står erfaringsmæssigt 
længere end askebevoksninger, før de 
synligt trænger til hugst. Derfor falder 
det naturligt at fordele den nødvendige 
tynding over flere moderate indgreb og 
på denne måde holde lysmængden 
muligst konstant. 
Meget hård hugst har i en del konkrete 
tilfælde sat bevoksninger slemt tilbage 
(Gjorslev, Svenstrup, Sorø N) . Skaden 
bliver rigtig alvorlig, hvis der hugges 
hårdt i en stresset bevoksning, f.eks . 
straks efter blottelse af rand eller afvik
ling af overstandere. Dette ofte upåagte
de forhold medvirker til den paradoksa
le, men ganske almindelige erfaring, at 
hård hugst let kan medføre mindre dia
metervækst. 
Græsset er som regel skygget bort eller 
stærkt svækket i gode, sunde bestande; 
men under de fleste forhold kan det 
meget let blusse op igen, hvis noget går 
galt. Hvor det måtte ske, gør man ondt 
værre, hvis man åbner for mere lys ved 
tynding - meget værre ved hård tynding. 
I givet fald må man holde helt inde en 
tid (set på Ravnholt), til æren får overta
get. En ureakur kunne måske hjælpe? 

Det værste, man kan gøre, er at fjerne 
alle de grimme træer med tørre grene i 
en græsplaget bestand. Tager man f.eks. 
svækkede randtræer bort, vil toptørren 
ramme næste geled, næste igen og så 
fremdeles . 
Den urokkelige diametervækst - måske 
ærens mest besynderlige særhed - gæl
der for normale træer af kulturtype, der 
ikke er direkte trængt. Får de ekstra god 
plads, medfører den øgede lystilgang i 
første omgang en svækkelse; men selv 
når træerne har vænnet sig til lyset, rea
gerer de praktisk talt ikke på chancen for 
at brede sig som andre løvtræer. Man 
kan altså ikke uden videre "lægge til
væksten over" på en ær. 
Det gavner ikke træerne at give mere 
plads, hvis de allerede har, hvad de 
behøver. Derfor går den praktiske 
bestandspleje ud på at dække dens 
behov, hverken mere eller mindre; og 
behovet synes at være dækket, blot 
bestandstræerne skånes for nævnevær
digt kroneslid. 
Eftersom de enkelte bestandstræer vok
ser, som de er programmeret til og 
indenfor vide grænser er indifferente 
overfor bestandens tæthed , gælder det 
om at have så mange stammer som 
rimeligt indenfor disse grænser. 
De senere år har bragt nogle ganske sen
sationelle måleresultater, der taler til 
gunst for et betydeligt højere stamtal 
end angivet i Kjølbys tilvækstoversigt. 
Ekstra stammer bidrager med en til
vækst, der ellers var gået tabt (se afsnit
tet om tilvækst og omdrift) . 
Gode boniteter når småkævle-diameter 
ved ca 50 år. Et retningsgivende stamtal 
omkring 275 svarer da til en placering 
på under 6x6 m. Tallet er nyttigt at have 
i baghovedet under bestands plejen de 
første 40-50 år, for det har en meget stor 
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Fig. 27. Frøavlsbevoksning F 530 fra 1966 (foLO 1994) i Dyrehaven, Bregentved. De 
grove træer er taget ud, og bestanden fremstår med smalle, fingrenede kroner ("kultur
ær"). Diametervæksten i denne situation er særdeles konstant og bliver ikke forøget af 
hård tynding. Kronerne breder sig kun langsomt. Der skal helst stå en god småkævlefor 
hver 5-6 m ved 50 år. Bemærk et tilfælde af opløst top i forg runden. 

Straight stems and narrow crowns. Growth rates are largely indifferent to the intensity 
of thinning. 

Fig . 28. Bundtilstan
den i en sund, vel
plejet ærbevoksning 
fremmer en yppig 
muldbundsflora. Her 
ramsløg på Orenæs. 
Andre steder ses 
lærkespore, spring 
balsamin, bingelurt, 
anemone m.fl. 

67 



indflydelse på økonomien, om antal og 
kvalitet er optimale i det videre forløb. 

5.5 Bundtilstand og undervækst 

Tilpas lysgennemtrængelighed og let 
omsætteligt nedfaldsløv skaber den 
mest ypperlige jordbundstilstand i gode 
vel balancerede renbestande. Man lige
frem føler foden synke ned i den porøse 
muld, når man går. 
Specialiteter som ramsløg (fig. 28) og 
lærkespore dominerer bundfloraen i fle
re tilfælde men også springbalsamin 
(Bøssevænget), bingelurt og anemone 
vidner om jordbund i allerbedste omsæt
ning. Tilstanden indfinder sig naturligt i 
ærbevoksninger med et sundt, vel sluttet 
kronetag selv på svære lerjorder. 
Det er, når kronetaget efter eventuelle 
ydre påvirkninger ikke er både sundt og 
sluttet, at ti Istanden kan forstyrres af græs. 
Skønt æren - som udførligt beskrevet - har 
tendens til gradvist at kvæle græsset og 
etablere muldtilstanden, koster en gene
tablering tid og tilvækst, måske også 
bekæmpelsesforanstaltni nger. 
Derfor er det betryggende, når der fin
des en skyggegivende undervækst som 
forsikring mod problemet. Undervækst 
af diverse arter indfinder sig gerne på 
gammel ege- og askebund, mens bøge
opvækst er almindelig, hvor oldenfald 
forekommer. Under alle forhold kan der 
komme brugbar undervækst ud af 
opslag fra krukkestubbene efter tidlige 
udrensninger. 
Det er sjældent at se undervækst så høj 
og tæt, at den spiller nogen større rolle 
ved at skygge for vanris. Dertil er lyset 
under æren nok for svagt; men der kan 
etableres en god lævirkning og dækning 
af bunden , vel at mærke hvis der er 
nogenlundefredfor råvildt. 
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En tæt råvildtbestand har i adskillige obser
verede tilfælde holdt fremspirende under
vækst nede i få cm højde, hvilket flere ste
der på lav, svær bund gav adgang for græs· 
set. Resultatet blev en svækkelse af æren, 
som en vel etableret undervækst kunne 
have forhindret (Krenkerup, Tåsinge). 
En dengang ung bevoksning på Sven
strup (afd. 126) blev angiveligt af en tid
ligere udviser tyndet ekstremt hårdt og 
sprang som venteligt i græs. Man heg
nede da stykket, hvorefter forbidte 
småplanter hurtigt voksede til , dannede 
god undervækst og løste problemet. 
Eksemplet illustrerer, at hegn kan redde 
en bevoksning, når et nedbidt plantema
teriale er tilstede. Det antyder endvidere, 
at nykultur af ær kan have fordel af, at 
hegnet om muligt bevares længe nok til 
etablering af vildtfri undervækst. 

5.6 De små arealers? 

Hauch og Oppermann skrev 1898-1902 
udtrykkeligt (6 p. 354): "Ahorn hører 
absolut til de smaa Arealers Træarter" , 
og forfatterne specificerede endog, så 
det ikke kan misforstås, at de mente 
(omregnet fra alen) 40-400 kvm, undta
gelsesvis 0,13-0,25 ha. 
Siden har dette skudsmål været hæftet 
på æren, og det spøger endnu i manges 
bevidsthed. Nu, efter 100 år, er tiden 
imidlertid inde til eftertrykkeligt at 
mane en pæl gennem den gamle myte. 
Kendsgerningen er, at der rundt i landet 
findes ikke blot nogle få, men talrige 
glimrende ærbevoksninger, plantede 
såvel som naturforyngede, på 5 ha og der
over. En del eksempler er sammenstillet i 
skema E. Rekorden indehaves af Gjorslev 
med en vel arronderet bevoksning på 12,5 
ha, og en ikke helt så vel arronderet (med 
enklave) på 26,2 ha (fig. 29). 



Skema E. Større ærbevoksninger i Danmark, hektar. 

Plantet 

Gjorslev 

Brahetrolleborg 

Farum, Uggeløse 

Orenæs 6,0 

Ravnholt 

Boller 5,3 

Farum , Ganløse Ore 

Orenæs 

Valdemars Slot 4,8 

Frijsenborg 

Holsteinborg 

Ledreborg 4,0 

Ravnholt 4,0 

Naturforyngelse 

12,5 (26?) 

9,6 

9,0 

6,0 

5,3 

5,2 

4,1 

4,1 

Undersøgelsens 40 distrikter opviser 13 vellykkede bevoksninger på 4 ha og derover. 8 
er fremgået ved naturforyngelse, 4 ved plantning, og 1 er delvis plantet. Der er ingen 
tegn på, at æren udvikler sig ringere på flader af denne størrelsesorden, end på små 
arealer. 

13 succesful stands of pure sycamore of 4 ha or more. 

Fig. 29. Landets (og utvivlsomt Europas) to største æ rarea ler findes på Gjorslev i afd. 
92-94 og afd. 7-14. De dokumenterer, at æren ikke er begrænset til de små arealer. Det 
største areal, på 26 ha, er ikke så vel arronderet som det mindre på 12 ha, men dog 
sammenhængende. 

Pure sycamore in blocks of 12 and 26 ha. 
Gjo n l ev 1 ,720' 
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Det ligger nu ganske klart, at det ikke er 
arealets størrelse, men dets tilstand, der 
afgør, om æren vil gro. Det er ganske 
enkelt: Hvis kulturen dækker for græs
set hurtigt nok, kan den gro, ellers ikke . 
Det er troligt nok, at der var mindst græs 
i små huller med god randskygge fra de 
bøgepurrer, hvori al ær blev plantet for 
100 år siden . Allerede 10 år senere - ca 
1910 - viste det sig imidlertid , at også 
andet end randskygge kan tugte græsset. 
Da anlagde man på Wedellsborg (afd. 
57a) en af landets første stØlTe plantede 
ren bestande. Den er på 0,96 ha og så vel
lykket, at den i mange år figurerede som 
kåret frøavlsbevoksning (259b). Hermed 
overskred man allerede overbevisende 
H&O's yderste grænse på 0,25 ha. 
Arealer af enhver stølTelse kan lykkes 
godt, blot de er baseret på tæt opvækst 
eller bliver plantet med passende tæthed 
på græsfrit areal. Når først kulturen er 
vel etableret og har dækket bunden, 
vokser store og små bestande ganske 
som andre løvtræer i samme situation. 
Et lille areal med græs, forsumpning 
eller uegnet bund lykkes lige så dårligt 
som et stort areal af denne type. 
Enkelte foretagne analyser af bevoks
ningslister fra store distrikter med man
ge små og store bevoksninger bekræfter 
dette: Der viser sig ingen korrelation 
mellem arealstølTelse og bonitet. Nej, 
æren er de rene arealers træart! 
I virkeligheden egner de færreste små 
arealer sig, fordi de har længere rande pr 
ha end store, og skaderne går som regel 
helt igennem, når de blottes fra den ene 
side. Dertil kommer, at ær kræver mere 
opmærksomhed, end man gennemgåen
de er bemandet til at ofre på småting. Og 
ved hugst er det ressourcekrævende at 
sammenstykke et parti småkævler fra 
adskillige hjørner. 
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5.7 Håndtering af opvækst 

Frøspredningen er tildels gået ud af kon
trol , og det kan ikke undgås, at den 
påvirker skovdriften. Nogle distrikter 
har ikke nævneværdige bekymringer af 
den, andre har ærgrelser og udgifter. De 
fleste er godt på vej til at tilpasse sig 
med den fornødne stillingtagen og med 
hensigtsmæssige løsninger alt efter for
holdene (fig. 30). 
Den velkomne invasion kommer som 
undervækst under eg og ask eller, hvor 
man gerne ser en naturforyngelse, even
tuelt også i hullede bøgekulturer af pas
sende alder. 
Den harmløse frøspredning lander i 
græsbundne og vildtplagede afdelinger 
eller under veletablerede bevoksninger. 
Den generende frøspredning invaderer 
kulturer af bøg, eg og nåletræ, hvor man 
traditionelt har bekæmpet den ved en 
temmelig bekostelig optrækning eller 
ved nedskæring . Det kan være overkom
meligt at skære spredte ær ned i samme 
arbejdsgang som udrensningerne ; men i 
mange tilfælde gør man ondt værre , for
di stabbene skyder op med adskillige 
vitale forgreninger, der kan blive endnu 
mere generende. Æren kan som nævnt 
overhale mange år ældre bøg. 
Hvis bøge-/egebestanden kan leve med 
de spredte ær til selvskoverstøITelse, 
undgås buskningen, og fjernelsen er 
omkostningsfri (set i Bøssevænget). 
Bøgen vil da have tilpas forspring, og 
egen får gavn af stødskudene. 
Fjernelse af tæt opvækst er for det meste 
et økonomisk tvivlsomt forehavende. 
Fremfor at sætte mere eller mindre 
udsigtsløse omkostninger på spil vælger 
mange at lade æren overtage de partier, 
hvor den kan danne god bestand (Boller: 
" ikke kæmpe imod"). 



Distrikternes fremtidsstrategi 

a b c 

Ophjælpes/ 

fortrænges? 

Favoriseres Udvides 

bøg? ærarealet? 

Fig. 30. De 40 skovdistrikters fremtidsstrategifor ærdyrkningen. 
a) Skal æren ophjælpes eller fortrænges? Et betydeligt flertal ophjælper i princippet 
æropvæksten. Halvdelen af denne gruppe tager dog forbehold såsom "kun prima 
opvækst " - "gerne i passende blanding" eller "med måde på velegnet bund". Et synligt 
mindretal fortrænger æren, men nogle (kolonne 3) ti/føjer: "Hvor vi med rimelighed 
kan". 
b) Favoriseres bøg? Op imod en trediedel fremmer bøgen på ærens bekostning i blan
det opvækst; men lige så mange fremmer æren. En lidt større gruppe favoriserer æren, 
hvis særlige forhold taler derfor, evt. hvor bekæmpelse er for krævende eller opvæksten 
særligt god. 
c) Udvides arealet med ær? Slutresultatet er en temmelig behersket lyst til mere ær. Kun 
enfjerdedel er parat til nævneværdig udvidelse, men lige så mange kunne nok tænke sig 
en mindre forøgelse, dog stadig på niveau som sekundær træart. Den anden halvdel 
ønsker slet ikke mere, nogle så hellere en indskrænkning. Holdningen stemmer godt 
overens med tilbagegangen vist ifig. lO, side 23. 

Ganske mange steder ser man rødgran
kulturer, som er massivt invaderet af ær, 
og de ender som fortrinlige ærbevoks
ninger. Man kan da reflektere, at stabili
tet og økonomi næppe er ringere i æren; 
og de spildte omkostninger til gran
plantningen er et mindre onde end at 
kaste gode penge efter dårlige til en 
udryddelseskampagne, der måske alli
gevel ender resultatløst. 

I kulturer af thuja kan man klare sig med 
et ret lavt plantetal og sætte fejestænger 
i stedet for hegn. Råvildtet, som ikke 
bider thuja, tager sig da gerne af ær
opvæksten. 

Den absolut uønskede invasion 
Det er i juletræs- og pyntegrøntkulturer, 
de alvorligste problemer opstår. På den 
renholdte, vildtfrie bund i juletræernes 
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skygge er spiringsforholdene nær opti
male, og den værdifulde plantning tåler 
ikke slid og skygge fra de vildfarne ær. 
De må nødvendigvis bekæmpes, men de 
forgår ikke så let. 
Distrikterne oplyser samstemmende, at 
konventionel sprøjtning nok kan give en 
effekt, men ikke nogen tilfredsstillende 
løsning. Der er dog på tlere distrikter 
opnået god virkning overfor små 
ærplanter i stærk forsommervækst ved 
at udføre skærmsprøjtning med 
Roundup mellem juletræerne. Større ær 
bekæmpes effektivt på Boller ved 
nedskæring efterfulgt af stødsmøring 
med 20% Roundup i sensommeren. 

Strategisk hugstjølge 
Det kan forudses, at risikoen for tilbage
vendende kraftig besåning er størst 
indenfor ca 200 m i østlig retning fra 
frøtræer over 25 år; og den er mindst 
ved ærfri vestrande. Kulturer anlagt lige 
øst for en ærbevoksning i frøproduktion 
vil således uvægerligt få store bekæm
pelsesproblemer. Miseren kan undgås 
ved at manøvrere udenom risikozonen 
ved placering af ømtålelige træarter. 
I den strategisk styrede hugstfølge pas
ser en ærkultur bedst ind vest for 
bevoksninger, hvori besåning efter 25 år 
kan forudses at være velkommen, harm
løs eller i værste fald generende. Op 
mod østrande er skadevirkningen natur
ligvis minimal. 

5.8 Tilplantning efter stormene 

De store genplantninger efter 6O'ernes 
stormkatastrofer blevet kapitel i dansk 
ærdyrknings historie på godt og ondt. 
Dels førte de kolossale kulturarealer til 
en drastisk udvidelse af ærarealet, og 
dels blev der indvundet en overvælden-
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de sum af erfaringer - nogle af dem 
smertefulde. 
Det fik varig betydning, at den dristige 
satsning tvang et stort antal praktikere til 
at tage æren alvorligt. Der stod så meget 
på spil , at mange tog sig tid til at sætte 
sig ind i sådanne særegenheder ved 
æren , som kun nogle få specialister hid
til havde erkendt. Havde denne viden 
været udbredt inden stormene, ville 
meget være gået anderledes. 
Meget gik godt eller i det mindste til
fredsstillende og førte til tusinder af 
hektar værdifuld bevoksning; men skønt 
omfanget af mislykkede kulturer var 
begrænset, er det nok dem, der i særlig 
grad bliver husket. I dag kan årsagssam
menhængen og handlingsforløbet 
nogenlunde rekonstrueres ud fra invol
verede personers vidnesbyrd sammen
holdt med en vurdering af resultaterne . 
Scenariet var uoverskuelige stormhær
gede gran- og bøgearealer, ikke sjældent 
over 20% af en skovejendom. Med den 
tids teknik var det en gigantisk opgave 
alene at opskove det sammenfiltrede 
træ. Derfor var der ikke tale om kapaci
tet til på samme tid at udføre forsvarlig 
rydning, klargøring og plantning af de 
kæmpestore blottede arealer. Arbejder
ne måtte under alle omstændigheder 
strækkes over en årrække. 
Set i tilbageblik var der tale om en ræk
ke sammenfaldende uheldige omstæn
digheder. Den vigtigste var formentlig, 
at man overvurderede ærens egnethed 
som pionertræ på vanskelige arealer. 
Sagkundskaben anbefalede at plante den 
som ammetræ på op til 2,5x2,5 m i råt 
areal. Anbefalingen blev fulgt i stort 
omfang; men meget druknede i græs. 
Misforståelsen har vist nok at gøre med 
de gode resultater af ekstremt ekstensive 
kulturer, som netop da blev demonstre-



Fig. 31. Græs kan let hæmme eller ødelægge en foryngelse af ær. Disse to billeder stam
mer fra den samme bevoksning på Nordlangeland,fremkommet efter stormfaldet i 1967. 
Ærene stod under bøgene og skød op da der kom lys. Billedet er fra 1979 og viser til 
venstre et nyligt tyndet parti der kan udvikle sig gunstigt, til højre et parti hvor græsset 
stadig dominerer. 

lnvading grass has completely ruin ed the young sycamore. 

ret på Orenæs under exceptionelt pro
blemfrie forhold . 
Tidligere havde Hauch og Oppermann 
anført, at man kan plante ær på "stor 
afstand" ; men det var Hauch, der anså 
80.000 egeplanter/ha for normalt på 
Bregentved. Et plantetal på 1O.000/ha 
har i hans øjne været stor afstand; og 
netop dette plantetal gav godt resultat 
under særdeles krævende forhold på 
Halsted Kloster: I granris på svær, flad 
lerjord. 
På den svære jord slog den ekstensive 
model (dvs. afstand 2 til 2,5 m) ikke til; 
og herom beretter distrikt efter distrikt 
stort set den samme historie: 

- Afvanding ikke sat i stand efter stormen. 
- Plantet mest i ris efter gran . 
- Nogle kulturer blev først anlagt 2-3 år 
efter, da arealet var sprunget i græs. 
- Tilgængeligt plantemateriale, ofte af 
tvivlsom kvalitet, blev sat på 2x2 m, op 
til 2,5x2,5 . 
- Stort plantetab, undertiden frostskader 
og desuden svære vildt- og museskader. 
- Overhåndtagende græsvækst, som ikke 
lod sig bekæmpe p.g.a. risene, se fx fig . 
31. 
- Dårlig formudvikJing. For tidlig og 
hård udrensning. 
- Resultat: Misvækst. Flere kulturer kas
seret. 
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- Overlevende bestande er bedst, hvor 
de er svagt tyndet og med bøgeunder
vækst. 
Sådan gik det galt. Ærens tolerance
tærskel blev overtrådt på flere fronter 
samtidigt, og på steder blev den plantet 
på det klægeste, mest uigennemtrænge
lige flade ler, hvor den slet ikke kan gro. 
Plantemateriale fra bl.a. Bulgarien har 
desuden været udsat for frostskader. 
Der blev benyttet megen opvækst fra 
væltet bøgeskov. Det unge, tætte plante
grundlag fra mellemaldrende flader var 
velegnet. Den overvældende kvas
mængde hindrede dog i mange tilfælde 
en forsvarlig og rettidig rodsætning; og i 
det almindelige kaos blev megen 
opvækst beskadiget i en grad, så den 
uden nedskæring udviklede dårlig form 
- særligt dårlig, hvor opvæksten var 
gammel og forvokset. Det var ikke ual
mindeligt, at for tidlig og for hård tyn
ding fremkaldte græsinvasion. 
Man har betegnet de fejlslagne ærkultu
rer som en katastrofe. Set i tilbageblik er 
det nok et vel stærkt ordvalg. Regnska
bet for selve stormfaldet med følgevirk
ninger var rigtignok katastrofalt, men 
heri udgør de meget ekstensive, fejlslag
ne ærplantninger kun en lille post. På 
landsplan drejer det sig næppe om mere 
end nogle få hundrede ha. 

6. TILVÆKST, HUGST OG 
OM DRIFT 

6.1 Tilvækst 

Tilvækstoversigter 
I diagrammerne (fig. 32) er vist nogle 
vigtige vækstkurver for ær, ask og bøg. 
For overskuelighedens skyld er materia
let begrænset til bedste bonitet i de tre 
træarter. Niveauet er derfor hØjt i for-
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hold til dansk gennemsnit. Værdierne 
gælder standpunktet mellem to hugster. 

Kilder: 
Vi/h. KjØlby. 1958. Ær. Bonitetsvis Til
vækstoversigt for Ær. D.S. 
A.Oppermann og CH. Bornebusch. 
1928. HØjskov af Ask. Tilvækstoversigt 
i Højskov på gode Voksesteder og ved 
stærk Tynding. D.F.F. Medd. Bd. X 
CM: Møller. 1933. Bonitetsvise Til
vækstoversigter for Bøg, Eg og Rødgran 
i Danmark. D.S.T. 
Kjølbys tilvækstoversigter blev bestilt 
af Dansk Skovforening i det rØre om 
sagen, Abells artikel 1948 (I) førte med 
sig. Opgaven var vanskelig, fordi ærens 
udbredelse dengang var sparsom - kun 
det nødtørftige til et forsvarligt statistisk 
grundlag. 
Der fandtes så godt som ingen sluttede 
bevoksninger over 80 år, og derfor måt
te forløbet 80-100 år udelades eller (for 
højdevæksten) fremskrives. Nogle 
spørgsmål er derfor åbne for diskussion, 
som det vil fremgå af det følgende . For
holdene taget i betragtning blev det ikke 
desto mindre et prisværdigt arbejde, der 
har været til nytte i planlægning og 
administration. 

Højdekurverne 
illustrerer, hvorfor æren er så velegnet 
til sen efterbedring. Ved alder 22 over
haler den bøg på 35 år; men bøgen er 
vedholdende og ligger ved 100 års alder 
iflg. kurverne 2 m foran æren (32 m for 
bøg mod 30 m for ær). 
Som nævnt er ærens kurve imidlertid 
usikker især over 80 år. Siden kurven 
blev til , er der fremkommet tal for den 
eneste kendte 100-årige bevoksning: Afd. 
106b i Barløsegård Skov under Brahes
borg anlagt i 1898. Klaus Wunsch's 



måling i 1991 viser 34,6 m (markeret som 
Br. i diagram); og skønt man næppe kan 
generalisere ud fra dette ene tilfælde, 
viser det, at Kjølbys stipulerede 30 m ved 
100 år kan være for lavt. 

Diameterkurverne 
Ærens diameter ligger vedholdende 
noget over bøgens , endog i svagt stigen
de grad med alderen. Ved 100 år har 
bøgen 49 cm, mens Brahesborg blev 
målt til 68,4 cm ved 93 år. Værdierne er 
formentligt ret pålidelige. Ærens diame
terudvikJing er meget stabil og kun lidt 
afhængig af hugststyrken. 
Den tidlige diametervækst er betyd
ningsfuld, fordi den medfører salgbare 
dimensioner på rekordtid. Æren er kun 
43 år om at nå 30 cm brysthøjde, mens 
det tager 58 år for asken og 65 år for 
bøgen at nå samme dimension. (Man 
kan diskutere, i hvor høj grad bøg er 
salgbar ved 30 cm brysthøjde). 

Tilvækstkurverne 
Ærens karakteristiske ungdomsvækst er 
iøjnefaldende. Efter Kjølbys kurve kul
minerer den allerede ved 22 år på et 
meget højt niveau og har da vundet et 
afgørende forspring. (Kurven gælder 
som anført bonitet L Det vides ikke, om 
raketstarten delvis "fuser af' i græsset, 
hvis kulturen bliver hængende i en 
årrække og sætter bonitet overstyr). 
Asken kulminerer lidt senere og haler 
ind; men æren er tydeligt mere vedhol
dende på længere sigt. Bøgen kulmine
rer sent, og ved 50 år overhaler den æren 
under dennes nedtur, men i det lange løb 
vinder æren lidt ind. 
Den stærke hugst i Kjølbys prøveflader 
anses nu at have nedsat tilvæksten i 
størrelsesordenen 20% i forhold til det 
optimale. Den svagt optrukne kurve i 

diagrammet er konstrueret for at illustre
re forløbet ved svag hugst, hvis tilvæks
ten dermed øges med 20%. Dette er 
næppe urealistisk. I så fald vil det med 
føre en produktion som bøgens også 
efter 50 år. 

Vedmassekurverne 
Man bemærker, hvordan kurverne for 
ær og ask forløber efter nær samme 
mønster. Hermed illustreres ganske 
overbevisende, at Kjølbys prøveflader, 
ligesom de fleste nutidige ærbevoksnin
ger, var underkastet aske hugst. 
V ærdierne for 3 bevoksninger med 
bøgehugst (skema F) er indlagt i dia
grammet. Tallene ved punkterne angiver 
bonitet. Det fremgår, at selv bon. 1,3-1 ,8 
følger bøgekurven for bon. 1,0 så over
legent, at det næppe er urealistisk at 
forestille sig moderat hugget ær med 
omtrentligt samme masse som bøg ved 
80 år, d.v.s. hen imod 400 ml/ha. Det Jig
ger langt fra Kjølbys 280. 

Løbende tilvækst ved moderat hugst 
Moderat hugst har gennem nogen tid 
bredt sig fra de få pionerer til en videre 
kreds , bl.a. promoveret af Dalsgaard 
Jensen (3) , men det kniber alligevel at 
finde tilstrækkeligt mange egnede 
bevoksninger til en tilbundsgående ana
lyse. Der foreligger dog dels nogle 
betydningsfulde tal fra Forskningscente
rets yngre hugstforsøg (61), dels nogle 
både ældre og aktuelle prøveflademålin
ger fra fem bevoksninger. 
Skema F viser tal for normal , moderat 
og stærk hugst. Materialet hidrører fra 
meget smukke, harmoniske bestande på 
gode voksesteder og omfatter flere for
skellige afkom. Ingen af dem virker 
påfaldende svagt hugget. Bevoksninger
ne ses i figur 33. 
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Fig. 32. Sammenligning af tilvækstoversigter for ær, bonitet l (Kjølby), ask, bonitet l 
(Oppermann og Bornebusch), og bøg, bonitet l (Møller). HØjde, diameter, årlig til
vækst og stående vedmasse. Se også forklaringer i teksten. 
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Sycamore (ær), ash (ask) and beech (bøg). Diagrammesfor height, diameter, increment 
and volume. Standard values for best growth classes (yield class J). 
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Skema F. Diametre ved afvigende slamtal i fire bevoksninger, sammenlignet med 
Kjølbys oversigter (Kj). 

R.Kr. Kj . R.Ly. Kj. V.S. Kj. Sv. Kj. Ma. Kj. 

Alder, "r 49 49 58 58 57 57 61 61 63 63 

Højde. m 22.8 22 ,8 23,8 23,8 26,S 26,S 24,3 24,3 25.9 26,0 

Bonitet l,S l,S 1,8 1,8 0,6 0,6 1,7 1,7 1,3 1,3 

Stamtal 262 200 195 ISO 130 ]50 191 130 

Diameter, cm 33,5 33,8 39,2 38,0 35,0 42 38,2 39,0 42,0 42,0 

Ved masse, m' 275 220 295 220 226 260 356 240 

Tabellen viser målinger fra hhv. RavnholtlKragelund (R.Kr.), RavnholtlLykkesholm 
(R. Ly.), Valdemars SlotlBregninge (V.S.) og SvenstruplBastebjerg (Sv.) som hidrører 
fra distrikternes egne målinger. Til sidst ses MargaardJStorskov (Ma.) som er målt i 
samarbejde med FSL. 
De 5 talserier er sammenholdt med Kjølbys talfor samme alder og bonitet. Ravnholt
og Margaard-jladerne har hhv. 31, 30 og 47% større stamtal end tilvækstoversigten, 
mens Valdemars Slol viser 15% mindre stamlal. Svenstrup blev hugget særdeles hårdt 
og har ligeledes mindre stamtal. 
Man kunne ønske større statistisk bredde i sammenstillingen. Men den illustrerer konse
kvent diametervækstens forbløffende uafhængighed af stamtallet (og dermed hugststyrken). 

Measurements from five stands, each compared with standard vahles from growrh tab
les of KjØlby (Kj). Despite signijicant variations in the number of stems per ha (slamlal), 
the diameter is surprisingly stable. 

Det er tænkeligt, at genetiske forskellig
heder i vækstform spiller ind . F.eks. 
giver den unikke Valdemars Slot-ær ind
tryk af beskeden diametervækst i forhold 
ti I den rekordagtige højdevækst. Man 
kunne i så fald forestille sig, at andre 
afkom kunne afvige j modsat retning. 
Det springer i øjnene, at diametrene alle 
ligger på Kjølbys niveau, skønt stamtal
lene udviser en afvigelse fra normen på 

-15 til +50%. Dette er uventet og svært 
at fatte, når man er vant til, at det er 
massetilvæksten, ikke diametervæksten , 
der er konstant, og fordi det er så for
skelligt fra hugstreaktionen hos andre 
træarter. Skønt materialet er begrænset, 
er tendensen dog så klar, at der er rime
lighed i at tage konsekvensen alvorligt. 
Der må være tale om et svært tilvæksttab 
ved Kjølbys hugststyrke. Efter tallene har 

Fig. 33. Fire af de bevoksninger der er beskrevet i skema F. øverst tv. RavnholtlKra
gelund, øverst th. Lykkesholm, nederst tv. Valdemars SlotlBregning, nederst th. 
Margård v. Odense. Margård også vist på forsiden. 

The stands analysed in rable F. Lower left has 15% less stems, while lower right has 
47% more stems per hectare than Slandard. 
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træerne samme højde- og diametervækst 
ved de meget forskellige stamtal; og er 
der 30% flere træer med samme produk
tion , vil der da også være 30% større til
vækst i bevoksningen (Ravnholt). l så 
fald forrykker det kurverne ganske mærk
bart. I stedet for oversigtens IO m' ved 60 
år får man teoretisk 13 og dermed fuldt så 
meget som bøgen ved samme alder. 
Holder denne noget dristige teori i prak
sis? Meget tyder på det. Trivsel og sund
hed er fremherskende i den sluttede 
bestand, hvori mange smalle kroner ska
ber et optimalt mikroklima. Det enkelte 
forsigtige hugstindgreb giver et mini
mum af lysændring i dette billede. 
Ved nøje studium af løbende målinger i 
faste prøveflader viser der sig en ten
dens til nedsat tilvækst (på flere m' 
årligt) i perioden efter et kraftigt ind
greb, mens den igen øges efter et meget 
moderat indgreb. Der er næppe tvivlom, 
at den optimale hugststyrke gennemført 
med lempelige indgreb også i praksis vil 
stimulere sundhed og tilvækst; men det 
er ikke muligt at fastslå nøjagtigt, hvor 
meget, det drejer sig om, før mere sikre 
- og meget ønskelige - måleresultater 
foreligger. Endnu har vi kun en fornem 
melse af, hvilket stamtal er det ideelle. 
Traditionelt har man anset, at bøgen 
efter en langsom start overhaler æren 
omkring 60-års alderen. Der er imidler
tid grund til at drage denne opfattelse i 
tvivl. Den er påvirket af indtryk fra ind
plantede ær i bøgeskov, hvor bøgen ofte 
er den største; men kun få har betænkt, 
at æren i denne klassiske situation har et 
handicap på op til 20 år. 
N u er der på 100-årige træer målt noget 
større højder (SKOVEN 10/98), end 
hvad der uden videre kunne forenes med 
de 30 m, som Kjølby meget sandsynligt 
er kommet til ved at måle på indblan-
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dingstræer og anslå dem ti I bøgens 
(højere) alder. Dertil kommer den for
ventede gevinst ved moderat hugst som 
illustreret ved den hypotetiske kurve i 
diagrammet. 

6.2 Hugst 

I Kjølbys model med tynding som i ask 
udgør hugsten langt det meste af den 
store tilvækst - ca 80%. Ved 30-årsalde
ren løber det op i 14 m' årligt. Til sam
menligning yder ask af samme alder 7,2 
m' . Frem til 80 år falder årshugsten der
efter gradvis til !Om' . (mod ask 7,5). 
Resten af tilvæksten opspares i den 
stående vedmasse. Kjølbys opsparing 
kan beregnes til gnsn. 3 m '/ha/år i pe
rioden fra 20- til 80-årsalderen, mens 
den støn'e ved masse i Ravnholt-model
len vil kræve en opsparing på 5 ml/år og 
derved beslaglægge 2 fra hugsten . 
Som tidligere motiveret må vi imidlertid 
tro, tilvæksten er større i Ravnholt
modellen såsnart systemet er indarbej
det. Når det er sket, tør man håbe på 
både større opsparing og nogenlunde 
samme årlige hugst som Kjølbys. 
Størrelsesordenen er IO ml pr år for 
bon. I , og det er i overkanten af, hvad 
der hugges i bøg af samme bonitet. 
Den store forskel ligger i udbytternes 
diameterklasse , idet æren som anført 
leverer småkævler allerede fra den er 
40-50 år. Noget af det opsparede bræn
detræ i moderatmodellen kommer da 
igen som vel betalt gavntræ. 

6.30mdrift 

l den almindelige bevidsthed har man 
længe regnet ærens omdriftsalder til 60-
80 år, CM: Møller (16) anbefaler 80. 
Der anes en afsmittende effekt fra 



asken, som på flere måder har haft til
svarende status. For asken skal der tages 
hensyn til stigende risiko for sortkeme, 
og prisen nåede indtil for få år siden det 
maksimale leje allerede ved 40 cm. De 
seneste år er askeprisen ganske vist ble
vet højere ved 50 og 60 cm, men kun 
uvæsentligt. 
Æren får imidlertid ikke sortkeme. Den 
kan nok få brunkerne; men som vi skal 
se, er denne kun af nogen betydning på 
våd bund (egens risiko for ringskøre og 
bøgens for rødmarv er større). Desuden 
stiger råtræpriserne stærkt på et højt 
niveau fra diameterklasse 40 til 50 cm, 
og igen fra 50 til 60 cm. Derfor er det 
svært at se, hvorfor æren skulle være 
mere hugstmoden end bøg og eg ved 
70-80 år. 
På adskillige ærdistrikter har man da 
også taget konsekvensen og opjusteret 
til en måldiameter på 65-70 cm som i eg. 
Ved ekstrapolering af Kjølbys kurver 
fås diameter 70 cm ved 103 år i bon. I, 
!O9 år i bon. II og 115 år i bon . III. 
For praktiske formål anslås, hvad man 
kunne kalde den fulde omdrift, til 
omkring J JO år eller omtrent som i bøg. 
Det er sjældent at se eg og bøg afdrevet 
i utide. Både de og æren kan naturligvis 
bringes til afdrift i umodne dimensioner, 
men derved fraskriver man sig den mest 
indbringende ende af omdriften (afsnit
tet om økonomi). 

7. VEDDETS EGENSKABER 
OG MARKEDSFORHOLD 

Det smukke, let forarbejdelige ved har 
været skattet i hundredevis af år, og der 
er mange grunde til at antage, at det til 
stadighed vil være blandt de mest efter
tragtede løvtræprodukter. Dansk ær er i 
særligt hØj kurs. 

7.1 Egenskaber 

Det er veddets struktur og udseende, der 
rangerer det så hØjt - ikke styrkeegen
skaber eller holdbarhed, der begge er 
ganske ordinære (16). 
Strukturen er exceptionelt homogen, 
uden forskel på splint og kerne og uden 
markerede årringe. Derfor fremtræder 
det bearbejdede træ fuldkantet i alle 
tænkelige former og med en glat, ensar
tet overflade, selv hvis emnet er skåret 
lige under barken. En kagerulle af ær 
giver f.eks. en smukt glat kage. 
Dertil kommer det æstetiske indtryk af 
en ren og lys overflade med mat silke
agtigt skær i let honninggule nuancer. 
De svagt markerede årringe og spejl 
danner diskrete tiltalende mønstre . 

Anvendelser 
Kombinationen af det praktiske med det 
smukke har gennem tiderne gjort ærens 
ved foretrukkent til formål i et antal 
uden ende - ethvert til sin tid. 
Træskærerarbejder (skeer, træsko, kop
per, skåle m.m.m. - angiveligt også den 
Trojanske hest') er afløst af drejede og 
maskinforarbejdede varer som køkkenre
kvisitter, pyntegenstande, legetøj og andre 
småting, der kan fremstilles af småt di
mensioneret råtræ og sendes ud i verden. 
Større dimensioner er i meget høj kurs 
til møbler og beklædning. Eksempelvis 
er der brugt ær til inventaret i Louisianas 
koncertsal, kirkestole og andet inventar i 
Engholm kirke i Allerød samt i Natio
nalmuseets foyer. 
Det lyse, rene look appellerer stærkt til 
markedet her omkring årtusindskiftet. 
Dansk fremstillede møbler af ær er i høj 
kurs, og mange møbelfabrikker har ær 
på programmet (se fig. 34 og Skoven 6-
7/01). 
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Fig. 34. I de senere år er æren blevet stadigt mere populær til møbler på grund af det 
meget lyse ved uden tegninger. Bord og stole fra Brdr. Axelsen, design Michael D. 
Nielsen. 

Allermest efterspurgt er finer. Når den 
planskæres og begge sider af samme snit 
lægges sammen, danner de diskrete årer, 
spejl og småknaster et særdeles dekorativt 
symmetrisk mønster. Jo bredere årringe, 
des mere diskret, roligt og hatllionisk. 
Fineren har fået meget stor udbredelse til 
køkkener, paneler og til beklædning i hal
ler, cafeterier, butikker, skibe, tog o.m.a . 

Dansk råtræ 
Vore forstmæssige traditioner, herunder 
"dansk hugst" med rødder tilbage til 
gamle C.D.F. Reventlow, medfører en 
overlegen vedkvalitet. Dels fordi vor 
tidlige selekti ve tynding frembri nger 
pæne småkævler, dels fordi de store 
dimensioner opnås ved en relativt lav 
alder, mens træet endnu er sundt og fri 
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for brunkerne, men især fordi det danske 
træ er bredringet. l modsætning til dansk 
eg, som ringeagtes af tyske finerværker 
på grund af den store årringsbredde, har 
den danske ær ry som Europas bedste til 
finer netop på grund af sine brede årrin
ge (kilde: tyskfineropkøber, pers.). 
Ganske vist lader finer-ær sig ikke pro
vokere til ret meget mere end 3-4 mm, 
men det er mere, end man når andre ste
der. Enkelte ubetydelige småfejl afvises 
ikke så nidkært som i egefiner, fordi 
små uregelmæsssigheder falder ind i 
overfladens varierede spil. 

7.2 Afsætning 

Som resultat af den lempeligere sorte
ringspraksis handles ær i meget bedre 



kvalitetsklasser end eg. En rundspørge 
blandt betydende opkøbere har godt
gjort, at de dyre klasser (F og A) udgør 
dobbelt så stor en andel som i eg, mens 
der kun er halvt så meget i kI. C. Ande
len af fi ner er 10-15 % overfor egetræets 
0%. Se fig. 35. 

Fremtidsudsigter 
Vil den påfaldende store efterspørgsel 
og det suveræne prisleje fortsætte? Der 
er en vis skepsis i danske skovdyrker
kredse. Derfor sælges der også ud i dis
se år, mens det går godt; men det gør 
indtryk, at det glimrende marked har 
varet ved længere, end vi er vant til for 
eg og ask. 
Man ved, hvad man har, men hvad får 
man? Ingen kan vide det, men alligevel 
kan man gøre sig nogle betragtninger ud 
fra historiske erfaringer og dagsaktuelle 

tendenser. Resten er et spørgsmål om tro 
og sindelag. 

Historie 
I en prisanalyse af vore løvtræer og deres 
markedsforhold springer det i øjnene, at 
bøgetræ er steget takket være Kina. Ellers 
har afsætningen af bØg været træg og pri
serne relativt lave siden glansperioden, 
da brændselsmangelen holdt den oppe. 
Problemet for det store europæiske 
udbud er bøgeveddets smalle anvendel
sesområde med så få markeder, at øko
nomien kan stå og falde med det enkel
te. Modsætningsvis demonstrerede ege
træ et bredt anvendelsesområde, da "flå
deegene" fandt afsætning til utallige 
andre formål. Egen blev efterspurgt for 
sine egenskaber, skønt den ikke blev 
udbudt billigt. Det samme gælder asken 
og i høj grad æren. 

Fig. 35. Smuk kævle fra Middelfart kommune, den holder 80 cm og klassificeres som 
finer. En mangelvare, som i perioder kan være stærkt efterspurgt. 
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Box ' en viser nogle glimt fra markedets 
historie gennem flere hundrede år. 

denskrig Danmark fra det tyske højpris
marked. 

For 100 år siden var prisen 2-3 gange 
bøgens. Senere indtraf en periode med 
en tilbagegang, som imidlertid må anses 
for utypisk i det store billede. Der var 
særlige grunde dertil: Mod slutningen af 
1800-årene slog industrialiseringen den 
gamle laugsstyrede håndværksstruktur 
omkuld - og med den også hjemmeindu
strien sammen med dens store efter
spørgsel efter ær til træskærer- og drejer
arbejder. Råtræmængderne fra danske 
skove var for ubetydelige til at sætte 
industriel produktion i gang, og senere 
isolerede valutarestriktioner og 2. ver-

Alligevel kom æren aldrig prismæssigt 
under bøg. Det meste af tiden lå den 
over. Da samkvemmet blev genoptaget 
efter krigen, blev savskåret ær importe
ret fra Tyskland i dyre domme (kilde: 
Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S, 
pers.), uden at danske savværker impo
nerede ved at placere dansk træ i hjem
memarkedet. 
Gennembruddet kom, da det tyske pris
niveau slog igennem takket være Fæl
lesmarkedet, subventioner og øget sam
kvem. Det tyske niveau har hele tiden 
været hØjt ("Edelholz"), men fik et 
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Boks. Glimt fra diverse kilder gennem tiderne. 

Colding 1622: Veddet importeres under betegnelsen Valbirk (lyst træ fra det frem
mede). 
Fleischer 1779: Opregner talrige anvendelser, bl.m.a. instrumentmagerarbejder - "i 
møller og jeg ved ikke hvad". "Bolstows Skrift holder det for det bedste af alle rus
siske Træer". 
Bomebusch 1874: "Ahorn og avnbøg er særligt godt betalt. Efterspørgsel og pris 
stiger". 
Ehlers Koch 1892: "Vanskeligt at tilfredsstille forbruget. Husflid i omegnen, bl.a. 
Brahetrolleborg træsko og skeer" . 
Lolland-Falster 1896, udgivet af Forstmandsforeningen: Priser opnået på auktion på 
7 skovdistrikter sæson 1895-96: 

12" ahorn 93 Øre pr kubikfod 
12" ask 79-80 do 
12" bøg 60-71 do 

Hauch og Opperrnann 1898-1902, s. 358: "Gode Kævler af Ahorn hører til vore 
Skoves bedst betalte Varer, hvis Pris let kan være 2-3 Gange saa høj (som bøgs)". 
Skovfoged Bang, senere træhandler, skrev i 70-erne sine erindringer fra Holstein
borg: "Længe efter (skovrider Jensens fratræden 1933), da ahorn var blevet en vir
kelig handelsvare". 
Per Holstein 1960' erne solgte finerkævler fra Jægerspris på op til l m diameter til 
Thorvald Petersens finerfabrik i Odense. Meget attraktive priser. 



ekstra lift ved tidens liberali sering af 
samhandelen både inden- og udenfor 
Europa. 

Tidens tendens 
Det er på en gang ærens svaghed og 
dens styrke, at der er så lidt af den. På 
den ene side skal der være nok til renta
bel , leveringsdygtig produktion, på den 
anden skal produktet helst være en svært 
tilgængelig (og derfor kostbar) mangel
vare. 
Europa har en meget begrænset fore
komst af ær - det er spredte træer her og 
der. På verdensplan er det så heldigt, at 
Nordamerikas dominerende acer-art har 
et ved, der ligner ærens og er lige så 
efterspurgt. Heller ikke den forekommer 
særlig almindeligt; men ved at pulje de 
to bliver der grundlag dels for en bære
dygtig produktion , dels for udligning og 
tilpasning af råtræforsyning og mar
kedspleje i det kolossale europæisk
nordamerikanske område. Et tysk finer
værk indledte for nogle år siden en 
sådan virksomhed. Uanset firmaets 
videre skæbne er der lukket op for en 
globalisering . 
Sjældenhedsværdien har til alle tider til
trukket købere med hang til prestigeba
seret ekstravagance, noget kostbart og 
sjældent, som andre ikke har. Det bliver 
vanskeligere at imødekomme sådanne 
eksklusive tilbøjeligheder med tropiske 
træarter, efterhånden som de slipper op. 
Der er behov for en smuk, eksotisk 
afløser, og æren trænger sig frem i den
ne niche, hvorfra den også kunne appel
lere til det opblomstrende orientalske 
luksusmarked. 
Med en vis sense of proportions må 
man anse det usandsynligt, at en for
øgelse af udbudet fra lille Danmarks 
spredte skove kan sprænge et marked, 

der er på vej til at brede sig ud over en 
stor del af verden . 

7.3 Vimret med (Riegel) 

Bøgens velkendte synligt vimrede ved 
menes at skyldes vindskader, og det 
nedsætter værdien. 
Fænomenet forekommer også i ær, men 
bortset fra den nogenlunde tilsvarende 
bølgede vedstruktur har bøgens vim
merved intet at gøre med ærens der på 
tysk er kendt som Riegel. 
I ær er fænomenet ikke synligt udenpå 
barken, det er i allerhøjeste grad værd
sat, og det er ikke kårbestemt, men arve
li gt. Ved opskæring/finering gennem
skæres bølgerne, så der fremkommer et 
særdeles smukt stribet mønster. 
Det klassiske anvende lsesområde er 
musikinstrumenter, især celloer; men 
efterspørgselen også til andre formål er 
voldsom i forhold til det svage udbud . 
Resultatet er et prisni veau i høj verdens
klasse. Rekorden angi ves (af tysk forst
mand) til DM 12.000 for en kævle på 
auktion. 
Vimret ved forekommer sporadisk lige
som kostbare perler i muslinger, og det 
går ofte ubemærket hen, fordi den særli 
ge struktur ikke umiddelbart kan ses 
hverken på fældesnit eller bark . Med et 
stemmejern kan man forsigtigt fjerne 
barken i jernets bredde på langs af stam
men og føle på den således blottede ved 
overflade. Metoden bruges også på 
stående træer ved sondering i brysthøj
de. Der findes angiveligt stammer, hvor
af kun en del er vimret. 
Den arvelige abnormitet optræder med 
særdeles forskellig hyppighed i forskel
lige afkom. Spørgsmålet er glimrende 
belyst ved en grundig undersøgelse på 
2.786 stående træer foretaget af dr. 
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Frithjof Weiser. Grundmaterialet er de 
samme ThUringer-afkom som nærmere 
beskrevet i afsnit om proveniense r (52), 
og som vokser indenfor samme begræn
sede region (se også kort 12, side 28) . 
Den upublicerede opgørelse er med stor 
venlighed frigivet til nærværende artikel 
(skema G). Undersøgelsen viser, at 
lokalafkom mindre end 100 km fra hin
anden kan afvige indbyrdes med faktor 
IO (0.9%-9,4%) hvad angår hyppighed 
af Riegel-ved. 
Op mod 10% vimrede træer er allerede 
af praktisk interesse; men endnu højere 
andele forekommer andre steder i det 
store udbredelsesområde, hvorfra vi har 
fået lidt af hvert. Sorø Akademi ligger 
over middel og har leveret et antal 
bemærkelsesværdiger kævler, og Sand-

bygaard ved Ringsted har leveret et par
ti med 20%. Teglgaard Hardwood oply
ser, at der forekommer engelske afkom 
med nærmere 30% Riegel. 
Her i landet er forekomsten i det store 
og hele dårligt belyst. Kævlerne bliver 
ikke konsekvent undersøgt; men en 
enkelt opkøber angiver en hyppighed på 
1-3% svarende til niveauet fra ThUrin
gen. Et eventuelt fremtidigt certificeret 
afkom med maksimalt anlæg for vim
merved kunne være attraktivt for danske 
skovbrug (se afsnit om økonomi). Ande
len i en vel disponeret bevoksning kun
ne måske øges ved på et ret tidligt tids
punkt at afmærke hovedtræer med stem
mejernet som vejleder. 
Det er teknisk muligt at klone gode vim
rede træer, om end det indtil videre er 

Skema G. Forekomst af træer med" Riegel" -ved - vimret ved - iforskellige tyske pro
venienser. 

Proveniens Prøvede træer heraf vimrede vimrede 

antal antal i % 

Heteborn liS I 0,9 

Siptenfelde IOS I 1,0 

Grillenberg 85 8 9,4 

Kbnigsthal 53 4 7,5 

Jecha 85 2 2,4 

Allmenhausen 400 12 3.0 

Dbrna 1520 17 1,1 

Eigenrieden 423 26 6,1 

I alt 2786 71 2,5 

Træerne er sonderet med stemmejern. Det imponerende store materiale viser tydelige 
proveniensforskelle. Dr. Frithjof Weiser, som har udført undersøgelsen, henviser til 
supplerende information hos Conrad 1959 "Die Riegelung bei unseren Laubholzar
ten ", A/lgemeine Forstzeitschrift 14, 635-39, og Stromeyer 1965: "Riegelahorne in 
Hessen ", Allgemeine Forstzeitschrift 20, 610. 

The occurrence of "rippIe grained" trees in 8 East German provenances. The analysis 
reveals a clear gene/ic variation. 
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noget besværligt. Forsøgsinstituttet 
Escherode i Niedersachsen råder over 5 
kloner frembragt ved podning (oplysn. 
Dr. J.Kleinschmidt, pers.), og i England 
anser Links formering ved stiklinger 
som "relatively straightforward" (57 ). 
Det foregår med depot af materiale kJ ip
pet tæt som hæk. Passende modne skud 
herfra slår rod i væksthus under nærme
re beskrevne specifikke og nøje kontrol
lerede betingelser. 

7,4 Fejl ved råtræet 

Brunkerne 
Der kan forekomme en brunlig misfarv
ning omkring marven på træer af en vis 
alder eller efter svære tørkeskader på 
lavtliggende ler. Det drejer sig om 
begyndende kerneråd forårsaget af en 
parasit (svamp?). 
I fremskredne stadier bliver veddet frøn
net og efterlader til sidst et hulrum 
omkring marven. Det begynder normal t 
med nogle få cm i rodsnittet og udvikler 
sig i omfang og opad i stammen. Fejlen 
nedsætter kævlens værdi og kan i alvor
lige tilfælde medføre kassation. 
Som grundlag for en vurdering af brun
kernens forekomst i danske bevoksnin
ger er indhentet oplysninger fra træop
købere og fra 12 skovdistrikter med 
erfaringer fra stort ær. Besvarelserne 
tegner et klart mønster med stor indbyr
des overensstemmelse, men dog med 
nogle nuancer. 
Forekomsten er ikke alarmerende. En 
enig træbranche svarer, at der er mindre 
brun kerne i ær, end der er ringskøre i eg, 
og alle opgør forekomsten til højest 5% 
af de handlede store rodkævler. Kun to 
distrikter (Petersgaard og Svenstrup) 
melder "adskillige" , mens 5 melder 
" ubetydeligt - højest 5%". To distrikter 

Fig. 36. Ved en råtræauktion i 1995 
leverede SorØ Akademi flere bemærkel
sesværdige kævler, nogle viste sig at 
være vimrede. 

opgiver enligtstående tilfælde, således 
Boller, der i 17 år kun har haft ganske 
enkelte, heraf det ene ud til et spor 
(strukturskade?). Fire distrikter har ikke 
oplevet fænomenet. 
Fra alle sider fremhæves, at de angrebne 
træer har stået på bund med vandproble
mer: Blødbund eller højtstående grund
vand/forsumpning i omdriftens løb. 
Hvor stor en indflydelse , alderen har, 
kan vor sparsomme forekomst af gamle 
træer ikke give et statistisk underbygget 
svar på; men der kendes et pænt antal 
småpartier af sunde kævler med diame
ter 80 cm eller over (Middelfart, Lorup, 
Brahesborg, Jægerspris , Christiansdal). 
Indtrykket er, at æren kan holde sig sund 
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noget over 100 år, hvis den står hævet 
over grundvandet på vel afgrøftet, ikke 
alt for svær jord. Under sådanne forhold 
på Lorup agter man at lade æren stå til 
måldiameter 7S-80 cm brysthøjde. 
På arealer i tvivlsom vand balance må 
man nok påregne et problem, der vil vok
se i takt med alderen. Petersgaard frems
kynder af denne grund hugsten til mål
diameter SO cm brysthøjde. Et tilfælde 
besås på Eigenrieden skovpart ved Muhl
hausen, Thuringen. I lS0-årig ær på flad, 
leret, ikke afgrøftet bund optrådte brun
kerne angiveligt på SO% af træerne. 
Herhjemme viste en ligeledes ca ISO
årig bevoksning (2. generation von Lan
gen) i Uggeløse Skov angreb på ca. 
halvdelen af træerne, men det gik højest 
l m op, og ingen af kævlerne blev kas
seret. 

Sorte tude 
Når man har sat træer på rod og bagefter 
afskærer overskydende stødskud, så 
efterlades en stump, som normalt rådner 
bort. Det er meget almindeligt, at for
rådnelsen udarter til en sort tud i 
stødhøjde på sådanne træer. 
Flere distrikter, der har stor erfaring 
med rodsat ær (Ravnholt, Gjorslev 
m.fl .), oplyser, at denne type rådden
skab ikke breder sig opad, men i værste 
fald viser sig i fældesnittet. Der ses såle
des ingen sammenhæng mellem dette 
fænomen og brunkerne. Det er kun i de 
sjældne tilfælde af højtsiddende sorte 
tude, at misfarvningen breder sig som i 
andre løvtræer, men da nedad og helt til 
roden. (l tilfælde på 12S-årigt træ , 
Rosenfeldt). 

Krumning, knaster og vanris 
De forskellige fejl. der nedsætter kævler 
til lavere prisklasser optræder med for-
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skelJig hyppighed . Ifølge tre erfarne 
køberes kvalificerede skøn fordeler de 
konstaterede fejl sig omtrent således: 
Manglende rethed: 10% af fejlene på 
større kævler. En hel del højere for 
småkævler. 
Knaster: 40% af fejlene. 
Vanris: 40% af fejlene på større kævler, 
SO% i småkævler. 
Misfarvning: S% eller derunder. Gælder 
kun stort træ. 
Andet: S%. Skrab, snoet vækst m.m. 
Det er bemærkelsesværdigt, at vanris er 
den væsentligste forringende faktor. 
Ikke desto mindre angiver de adspurgte, 
at forekomsten er betydeligt mindre end 
i eg. At småkævler er mindre rette og 
har flere vanris er naturligt, eftersom de 
hidrører fra udhugningstræer. De under
trykte slår ofte ud med vanris. Knaster
nes beskedne andel vidner om , at 
oprensningen i ær ingenlunde er ringere 
end i andre løvtræer. 

8. ØKONOMI 

Som økonomisk objekt hæver æren sig 
over alle andre almindelige løvtræer. 
Ved årtusindskiftet overgår den med 
bred margin bøg, eg og ask i kraft af 
hurtigere vækst, tidligere udbytter, bed
re råtrækvalitet og højere produktpriser. 

8.1 Kulturudgift 

Anlægsomkostningen ved plantede kul
turer vil normalt være omtrent som for 
eg. De færreste (f.eks. Skjoldenæsholm) 
klarer sig uden hegn, og i græstruede 
arealer må man være forberedt på 
ukrudtsbekæmpelse. 
Naturforyngeiser regnes af flere distrik
ter at koste stort set det samme som 
plantning. Hvad der spares til plantning 



løber på i ekstra udrensning og eventuelt 
rodsæ tning. 

8.2 Tyndingsudbytter 

Brændehugst 
Hugsttallene er store, og udbytterne 
kommer frem usædvanligt tidligt. Fra 
omkring 20-årsalderen regner Kjølby 
(bonitet I) med 12-14 m'/ha/år svaren
de til 17-20 rm brænde. Ved moderat 
hugst må dog påregnes lidt mindre i 
nogle år. 

Småkævler 
Ved 45 år når bon. 130 cm i brysthøjde
diameter, den årl ige hugst angi ves til 12 
m'/ha, og nu foreligger de første 
småkævler med midtdiameter 25-35 cm. 
Prisen er hØj , men indtil der falder en vis 
mængde er skovningsomkostningerne 
også betydelige. 
I takt med tiltagende diameter og gavn
træprocent falder enhedsomkostninger
ne imidlertid, og resultatet bliver et syn
ligt dækningsbidrag i periodens løb . 

Mellembenyttelse 
Omkring 60 år og diameter godt 40 cm i 
brysthøjde indledes en voldsom prisstig
ning, der fortsætter omdriften ud. Ved 
kævlediameter 35 cm springer råtræpri
sen (200 I) opad med 85% for A, 52% 
for B. 
Fra 40 cm midtdiameter sker der et 
spring på yderligere godt 60%, og i sam
me diameterklasse efterspørges finer på 
prisniveau som bøgefiner ved 60 cm. En 
velplejet, retvokset bestand med stor 
andel finer demonstrerer allerede her sin 
værdi. 
Stigningen fortsætter ved 50 cm og igen 
ved 60 cm. Årshugsten efter Kjølby er 
nu 10m" og på dette stadium er det 

særligt mærkbat1, når der indtræder til
væksttab efter et hårdt indgreb. 

8.3 Afdrift 

Ved den traditionelle omdrifrsalder på 70-
80 år er æren godt i gang med at vokse sig 
til bedre og bedre betalte dimensioner. 
Diameteren forøges normalt med ca. 0 ,7 
cm om året (K jøl by) . På 15 år ry kker 
den således en IO-cm prisklasse op; og 
på denne måde tilskrives en værditil
vækst. Dertil kommer den årlige løbende 
massetilvækst på ca. 4% (lO ml ud af 
250). 
Ud fra det gældende prisleje er den sam
lede forrentning beregnet ti I 12, I % p.a. 
fra 35 til 40 cm diameter. 
Forrentningen falder, når diameteren 
passerer 50 cm, men er stadig 5,2% p.a. 
fra 50 til 60 cm. Det er denne pæne ube
skattede forrentning, der i de senere år 
har motiveret en del skovdyrkere til at 
forlænge omdriften til måldiameter 65-
70 cm ved omkring 110 år. 
I moderat huggede bestande er der ved 
llO-årig omdrift ophobet betragtelige 
værdier. Gavntræprocenten er høj p.g.a. 
kronernes ringe substans. C-træ udgør 
højest 30%; og tilbage bliver da en 
usædvanligt høj andel kostbart træ. Af 
dette udgør finerklassen ifølge træbran
chens oplysninger 10- J 5% i de brede 
gennemsnit, men landets ypperste 
bevoksninger kommer betydeligt højere. 
En sagkyndig vurdering af en konkret 
stående bevoksning lød på 50% F og A 
tilsammen. (Se fig. 24, side 62) 
Kubikmeterpriserne klasse for klasse er 
tilnærmelsesvis dobbelt så høje som 
bøgens, og med det bedre sortimentsfor
hold ser det ud til, at hovedbenyttelsen 
af J ha ær giver samme provenu som 2 
ha bøg. 
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8.4 Specialiteter 

Stort træ 
Ekstra store rene kævler er en mangel
vare og stærkt efterspurgt i Tyskland. 
Danske og tyske skovdistrikter oplyser, 
at man kan forhandle sig til meget høje 
priser for kævler over 75 cm (fig . 35). I 
bevoksninger med 65-70 cm brysthøjde 
vil de største formentligt opfylde kravet, 
og med forlænget omdrift kommer flere 
til. 
Muligheden kan have interesse, hvor 
man ud fra f.eks. hensyn til generations
skifte overvejer kapitalophobning i sko
ven og råder over gamle bevoksninger 
på sund, velafvandet bund. 

Vimmerved (Riegel) 
Det eksklusive bølgede produkt betales 
med en klækkelig overpris. Der er hand
let til det dobbelte af finerprisen her i 
landet ; men i en liebhaversituation kan 
man ifølge tyske erfaringer med et godt 
handelstalent nå en hel del højere, om 
end den tidligere nævnte rekord på DM 
12.000 hører til undtagelserne. 
Det er nok ulejligheden værd at gå store 
træer efter med stemmejernetjør de fæl
des, så man får tid til at se sig om efter 
et godt bud. Allerede 10% Riegel som i 
Grillenberg vil forøge et kævlepartis 
gennemsnitspris mærkbart - måske i 
størrelsesordenen 500 kr/m'. 

8.5 Løvtræstøtte 

Kulturudgiften indgår i enhver sammen
ligning af træarternes økonomi. Æren 
har et afgørende handicap, fordi den 
ikke jår løvtrætilskud; og det spiller en 
rolle i træartsvalget. 
Ikke få di strikter har så ledes oplyst, at 
de fravælger ær til fordel for ask, eg og 
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bøg. De øjeblikkelige tilskud er vigtige i 
bestræbelserne på at få skov regn skabet 
ti l at hænge sammen under den hersken
de indtjeningskrise. Det viser, at ordnin
gen notorisk påvirker skovenes disposi
tioner efter sin hensigt. 
Den giver imidlertid ingen tilskyndelse 
til at vælge ær frem for nåletræ. I begge 
tilfælde skal skovdistriktet selv afholde 
kulturomkostningerne og kan da lige så 
godt vælge nåletræ, eventuelt med 
udsigt til pyntegrønt. Derfor må man 
antage, at der alt i alt bliver mere løvtræ, 
hvis æren bliver accepteret i det gode, 
tilskudsberettigede selskab. 
Når det ikke er sket, angives som hoved
årsag, at æren ikke anses for at være 
hjemmehørende. Som udførligt under
bygget i afsnittet om udbredelse og ind
førsel må vi imidlertid revidere denne 
opfattelse. 
Æren bredte sig sydfra efter istiden og 
havde nået det sydfynske øhav, Als og 
østl ige Sønderjylland, da den blev brem
set af skovrydning, rovdrift og kreatur
græsning . Der kan ikke herske tvivlom, 
at den naturligt ville have fortsat sin 
fremtrængen videre ud i landet efter 
skovfredningen 1805. Bi Iledet blev 
imidlertid sløret og forvansket af indfør
sler efter 1740 ligesom det skete for fug
lekirsebær. 
I løvtræordningens målsætning indgår 
begreber som artsrigdom og bæredyg
tighed. I begge henseender er æren et 
op lagt plus. Det er et smagsspørgsmål, 
om asken , egen eller æren byder skov
gæsten den største æstetiske oplevelse. 
Ingen har spurgt ham; men de fleste 
påskønner variat ionen, og mange finder 
den frodige, storb ladede ær dekorativ og 
har delfor plantet den i haverne gennem 
et par hundrede år. Kun eksperter kan 
skelne den fra den pæredanske løn. 



Hvem planter ask? 
Når det gælder den økonomiske bære
dygtighed, bidrager æren mere end de 
andre løvtræer til, at der bliver råd til 
ejendomsskatternes rettidige betaling og 
skovenes administration. 
Udtrykket "bæredygtig" bruges underti
den også om et selvregenererende, eta
geret løvtræsamfund. Æren er- sammen 
med ask - ganske særligt egnet til Plen
terwald-modellen p.g.a. sin villige 
foryngelse og evne til hurtig bund
dækning. Derfor indgår den fast i tilsva
rende tyske dyrkningsmodeller. 
At den villige foryngelse skulle billig
gøre kulturomkostningerne i en grad, så 
løvtræstøtte er overflødig, kan ikke 
bekræftes af praktiske elfaringer. Kultu
ren er så ømtålelig og kræver så megen 
opmærksomhed , at etableringen kræver 
fuldt så mange ressourcer som ask og 
bøg, der jo også forynger sig selv. 
Der er så meget som taler for en nyvur
dering, at spørgsmålet om løvtræstøtte 
til ær må kunne genforhandles. Et rime
ligt resultat vil styrke dansk ærdyrk
nings ganske ærefulde position som 
førende på verdensplan og tillige gavne 
landets eksportinteresser. 

9. AFSLUTTENDE 
BETRAGTNINGER 

Er æren skovens fejreste træ - eller er 
den en pestilens? 
Det århundredegamle tværeuropæiske 
stridsspørgsmål er kun glimtvis berørt i 
det foregående. Det er en personlig vur
dering, hvorved "enhver bliver salig på 
sin facon" (Frederik den Store af Preus
sen). 
Ærefuldt er det dog, at vor danske tradi
tion har bragt os foran i feltet af ærdyr
kende nationer; og lønnen derfor er hel-

ler ikke at foragte. Ærens indtægter 
"noterer vi os med glæde" (Buch, LF 
1895); men den hårde medfart, æren har 
fået mange steder, har naturligvis sat 
sine spor. Meget er gået tabt, som kunne 
have været af værdi for vort udvalg, 
vore studier og konklusioner. 
Englænderen Esmond Harris (32) 
udtrykker sig således om æren: "Hvad 
mennesket får let, bryder det sig ikke 
om" (What Man gets easily he does not 
want). Opvæksten kommer rigtignok 
let; men at få en perfekt bevoksning ud 
af den er sandelig ikke altid let' 
Det er i virkeligheden en udfordring, der 
ikke står tilbage for anden skovdyrk
ning. Tværtimod stiller det krav om 
både fagkundskab og godt håndværk. 
Mesteren tåler sammenligning med 
He. Ulrich (J. Kbh. distrikt ca 188S), 
der kunne "frembringe en bøgesåning på 
et handskeskind" . 
Efterhånden som vi får afdækket flere af 
ærens ejendommeligheder, står det 
klart, at der endnu er meget mere at 
lære. Æren trænger sig frem i et omfang, 
så man ikke kan negligere den. Man må 
håbe, der endnu er sådan saft og kraft i 
vore stolte forsttraditioner, at vi lærer at 
mestre den. 

91 



ENGLlSH SUMMARY 

Advancing northwards af ter the last Ice 
Age, sycamore (Acer pseudoplatanus) 
was held back north of the Harz Moun
tains, probably as aresult of human 
exploitation, low humidity and acid 
heath lands. By 1960, however, studies 
revealed, that uncultivated, wild syca
more had circumvented the northern 
plains of Germany and invaded the lime 
rich and humid rolling Baltic coastlands. 
On the Danish side several place names, 
one of them recorded in the lith centu
ry Icelandic sagas, testify to an age-old 
presence of sycamore. The species was 
noted near the Baltic by reputable 
Danish botanists around 1800 but other
wise attracted little attention. 
In Denmark planted trees of imported 
stock were introduced into baroque gar
dens , beginning modestly in 1740. 
Within the next 150 years most coun
tryside gardens would have had a syca
more growing in them. 
Working for the Danish Crown 1763-
76, the German born J.G. von Langen 
deliberately planted sycamore for tim
ber, even if only as I % in a mixture of 
species. The tallest of von Langen' s 
trees is now 38.1 m high. 
In an overwhelming effort to satisfy the 
need for fuel, huge areas of beech fo
rests were established throughout the 
country af ter 1800 by natural regenerati
on and careful management. By using a 
procedure devised in Germany before 
1860, unsuccessful areas of regeneration 
were beaten up with faster growing spe
cies including sycamore. This practice 
was carried out to such an extent, that 
af ter 80 years all but a few forests had 
sycamore in them, and 30 years later on, 
these trees produced volunteer seedlings 
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over between 10% and 80% of the fores t 
area. 
From 1900 pure stands of sycamore 
were planted, first sporadically, but later 
more commonly, in stands of up to five 
hectares or more. 
In a survey of six European provenance 
trials of sycamore, preliminary results 
suggest variations in the proportion of 
straight stems ranging from 0.2% to 
58%, while height growth deviates from 
the mean by 30% either way. Some pro
venances from high altitudes feature 
superior form and despite a shorter 
growing season of 30 days, produce first 
class growth rates. No apparent geo
graphical pattern is discernible. 
An unreported trial in Holstein shows 
top results from provenances as far apart 
as the Czech Republic, Romania, Bava
ria, Westphalia, Wurttemberg and Low
er Saxony, while some of the poor per
formers originate in much the same regi
ons. Two local strains only 50 km apart 
may be drastically different. The limited 
range of pollinating insects appears to 
confine genetic peculiarities to quite 
restricted localities. The diversity is pro
found and endless . 
In Denmark, sycamore material trickled 
in over 200 years and some of it appears 
to have originated from regions borde
ring the rivers Rhine, Elbe and Oder. 
The genetic composition is obviously 
very diverse and includes excellent per
formers as well as poor. 
Seed from Danish trees has been collec
ted since 1770, and as most forests had 
their own nurseries, from 1860 man y of 
them have developed their own purebred 
progeny. Twelve of these provenances 
are officially recommended and regularly 
offered for sale. Given the unpredictable 
outcome of new imports, selected Danish 



material is preferred. As yet there have 
been no Danish provenance trials. 
ProfessionalJy managed beech stand 
offer excellent conditions for wind-bor
ne sycamore seed to take hold. Carried 
by frequent westerly autumn gales, the 
seed normally travel up to 200 m, 
allowing seed from a single sycamore to 
cover an area of three hectares or more. 
Under storm conditions scattered seed 
might remain aloft for some time and 
trave I for miles. 
Southern low altitude provenances may 
be susceptible to frost damage , while 
others, adapted to altitudes of up to 
2,000 m can be very hardy. For example 
in Norway, a healthy specimen boasts a 
height of nearly 20 m and is an incredi 
ble 246 km north of the Arctic Circle . 
Cases of stagnation and dieback in syca
more are quite common. Though indo
mitable when it invades your garden , 
sycamore is actually a weakling when it 
comes to poor drainage, a ground cover 
of grass or bracken, and a sudden incre
ase in light. Grass is a major problem in 
most Danish forests, so management 
strategies are ai med at avoiding or con
troIling it. 
If shade from ol der trees or neighbou
ring stands is suddenly removed, syca
more can suffer serious chock from sun
burn, sometimes resulting in Ion g
lasting damage, or stagnation , for sever
al years. Even a heavy thinning can 
result in reduced growth rates and at the 
same time often encouraging the prolife
ration of grass. 
Most soil types will support normal 
growth of sycamore, however it will not 
thrive in very light dry sand of Jow lime 
content, acid peat and low Jying, com
pletely flat areas of dense heavy clay 
with stagnant ground water. 

New stands are successfully estabJished 
either by pJanting 3,000-5,000 plants 
per ha of genetically selected stock on 
grass free land , or by accepting dense 
natural regeneration with upwards of 
4,000 plants per ha. If young growth of 
sycamore is crooked from a shady habi
tat and suffering from unaccustomed 
light, greatly improved vigour and form 
can be obtained by cutting it down to the 
ground. New growth from stumps will 
soon overtake weaklings that are sever
al years older. Fencing is required if 
deer abound, and in difficult cases grass 
must be controlled. 
In natural habitats, sycamore is rarely 
seen forming pure stands. The ofte n 
seen co-existence with ash allows too 
much light for the sycamore to properly 
shed its branches. Oak benefits from the 
shade offered by an understorey of sy ca
more, which suppresses water sprouts. 
Beech tends to invade and interfere with 
sycamore crowns. 
A sycamore's best neighbour seems to 
be another sycamore. When adequately 
managed, pure stands appear to prosper 
in equilibrium with the relatively inten
se shade, which is so important for the 
sycamores well being and for the produ
ction of long, clea n Jogs. 
Most provenances of sycamore contain 
much the same range of highly different 
growth forms, but the frequency of each 
form is far from the same. The com mon 
muJti-stemmed, heavy branching, croo
ked and rough types generaJly ex pand 
ruthlessJy at the expense of their 
defenseJess neighbours. Their growth 
pattern deviates drastically from that of 
finely branched straight forms . Forks 
are dominant in a few provenances, but 
nearly compJeteJy absent in others and 
several strains can develop bushy tops at 
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any stage. Water sprouts, if also encou
raged by sunburn and dry soil, appear to 
be genetically induced. Straight stems 
are generally accompanied by fine, short 
branches, giving crowns a narrow egg
shape appearance and unlike rough wolf 
trees ; they maintain a stable form and 
growth rate. 
Repeated very early and quite rigorous 
removal of rough individuals is desirab
le, while the saplings are still producing 
meter-Iong shoots annualJy and the 
resultant gaps are smal!. At pole stage, 
when the trees become increasingly vul
nerable to sudden light, a stand should 
ideally consist of straight trees with nar
row crowns only. The impact on the 
balance of light by removing a tree 
should be kept at a minimum in sub
sequent cautious thinning. 
U nlike other broadleaved trees, sycamo
re does not respond to heavy thinning by 
gaining extra diameter. Instead, quite 
often the growth rate diminishes becau
se of damage inflicted by too much lig
ht. Accumulated evidence suggests, that 

Fig. 37. Ær fra 1967 på Holsleinborg. 
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even with 50% more stems per ha than 
what is considered to be normal, diame
ters are not affected. This indicates that 
dense stands can yield significantly hig
her volumes. 
Some foresters suspect that this tree per
forms better in smal! rather than in large 
areas. This appears not to be the case 
when the Danish record is 26 hectares of 
fine sycamore in one block. It is not the 
size of a stand that counts but the suc
cess of the strategy to control grass. 
Sycamore timber has been highly prized 
for centuries with its remarkably even 
texture, indistinct annual rings and no 
visible sapwood. This makes it ideal for 
carving and turnery. The silky honey 
coloured surface of finished sycamore 
products is also pleasing to the eye. 
There are plenty of reasons to expect the 
present healthy market to prevail world
wide, in this day and age of globalizati
on. The spread of natural regeneration 
together with increasing management 
experience could well take advantage of 
this situation. 
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