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Material för studiet af skogsträdens raser. 

4. Ormgranar i Hassie socken i norra Västergötland. 
Af Nils Sylven. 

Redan sedan länge är ormgranen, Picea excelsa (Lam.) Lk. var. 
virgata (J acq.) Caspary, känd såsom medlem i vår svenska flora. En 
första uppgift om förmodad förekomst af ormgran i vårt land läm
nas af Caspary. I en uppsats, »Ueber einige Spielarten, die mitten 
im V erbreit.ungsgebiet der Stammarten entstanden sin d: die Schlangen
fichte (Picea excelsa Link. var. virgata) etc.», tryckt i »Schriften der 
physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, I 4 J ahrg. I 8 7 3 », 
sid. I 15-136, jämför Caspary de båda granvarieteterna vimt'nalis och 
vt.'rgata och tillägger, sid I 26, om virgata-varietetens förekomst föl
jande: »Det är sannolikt, att i Sverige förutom Picea excelsa Link. var. 
viminalis äfven ormgran förekommer. Hj. Holmgren (Botan. notiser 
1843, sid. 6o) omnämner, att han i Östergötland, i trakten af Mo
tala, funnit Pinus Abies .var. viminalis W., men beskrifver trädet så, 
att det snarare synes vara en ormgran än en svensk hänggran. » Sä
kert konstaterad såsom medborgare i vår svenska flora blir vz'rgata-va
rieteten af Nordstedt i hans uppsats »Några ord om Pinus Abies L. 
var. vi1·gata och dess förekomst i Sverige», Botaniska notiser I877, 
sid. 84-87. Tvenne svenska fyndlokaler, Strömsberg nära Jönköping 
och Killeberg i norra Skåne, omtalas här. Nordstedt tillägger här
efter: »Det är sannolikt, att den (virgata-varieteten) blifvit sedd på 
flere ställen, fastän den troligen blifvit förväxlad med var. viminalis. » 

I den beskrifning öfver Skandinaviens gymnospermer, som Wittrock 
meddelar i Hartman, Skandinaviens flora, 12:te upp!., Stockholm I887, 
uppräknas 2 I svenska fyndorter för ormgran, här upptagen under nam
net Picea excelsa (Lam.) Link. f. virgata Jacq. I 1890 års Bota
niska notiser nämner Th. M. Fries (»Strödda bidrag till kännedomen 
om Skandinaviens barrträd», sid. 250-266) å sidan 257, såsom ett be
vis på, »att slokgranar (ormgranar) kunna fortplantas genom frö, att 
invid äldre sådana träd yngre stundom anträffas. · Så är t. ex. förhål
landet vid Ringarums kyrka i Östergötland.» Speciella uppsatser om 
enstaka ormgranar eller fynd af dylika förekomma dessutom här och 
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där den svenska litteraturen, särskildt inom den skogsbotaniska. Så 
finnes exempelvis i » Skogsvännen» för år I904, sid 38-4I, en upp
sats: »Ormgranen (Picea excelsa f. vi1'gata)», af T h. Ö., hvari ormgra
nen säges vara »minst sällsynt i norra Helsingland, hvarest man stun
dom under skogsvandringar på en dag kan anträffa ett par stycken så
dana träd». I · » Årskrift från föreningen för skogsvård i Norrland~ 
för år I 905, sid. 67-70, återfinnes en annan uppsats »om ormgranen» 
af G. H-n; en i närheten af Örnsköldsvik funnen ormgran omtalas här 
närmare. I denna tidskrifts maj~juni-häfte för innevarande år (allmänna 
uppl., sid. 333), omnämner äfven Adolf Tamm en »vacker ormgran» 
från Karlstorps socken i Jönköpings län. 

5. 

~-b~~~~~dre·~r~~ 

·_. --~----~-____:_~-- ---~- -~--~-_: - __j 

Fig. I. Kartskiss, utvisande ormgransförekomsten vid Tjos, Bräckorna, 
i Hassie socken. 

Antalet kända svenska ormgranslokaler kan jag här öka med ännu 
en, Tjos, Bräckorna, i Hassle socken i norra Västergötland. Då in
spektoren O. Olsson å t'Tjos påträffat en ormgran vid Bräckorna, be
sökte jag i mars månad I 907 i sällskap med min bror, jägmästare H. 
Sylvei1, den anförda fyndlokalen. Vi påträffade härvid förutom den 
förut funna ormgranen ytterligare fem mer eller mindre typiska orm
gransexemplar. Alla 6 exemplaren växte å en mot VNV ganska starkt 
sluttande, stenig moränås. 

Denna var klädd med barrblandskog af riklig gran samt enstaka eller i spridda grup
per växande tallar; enar förekom mo strödda samt särskildt å norra sidan enstaka insprängda 

björkar eller snår af ungbjörkar. Undervegetationen utgjordes af rikligt uppträdande ris: 
lingon ( Vaccinium vitis ida!a) och blåbär (Myrtillus nigra) samt ljung ( Galluna vulgarz"s), 
strödda gräs: fårsvingel (Festuca ovina), kruståtel (Deschampsia jlexuosa), rödhven (Agrostis 
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vulgaris), lundgröe (Poa nemoralis) och vårfryle (Duzula pilosa) samt mer eller mindre en

staka eller tunnsådda örter: kattfot (Antennaria dioica), mjölke (Epilobium angustifolz'um), 

smultron (Fragaria vesca), örnbräken (Pteris aquzlina), stensöta (Polypodz'um vulgare) m. fl. 
Själfva markbetäckningen bildades i regel af de vanliga skogsmossorna,Hylocomz'um parie· 

tinum och proliferum. 

Såsom närstående kartskiss, fig. 1, angifver, stod o de funna orm
granarna närmade hvarandra 2 och 2. Det längsta afståndet tvenne 
individ emellan uppgick till c: a 53 m.; afstånden från den längst ned 
å backsluttningen stående ormgranen, n:r 6 å kartskissen, till de öfriga, 
kartskissens n:r 1-5, voro respektive 50, 52, 53, 52 och o,s meter. 

För vårt land föreligger ej förut i litteraturen någon närmare upp
gift om flera ormgranars uppträdande på samma lokal. Vid Ringa
rums kyrka i Östergötland skall dock, såsom jag ofvan citerat efter 
Th. M. Fries, invid äldre ormgranar yngre sådana hafva anträffats. 
Såsom jag redan nämnt, anför Fries detta som bevis på, • att slok
granar kunna fortplanfas genom frö». De sex hvarandra närstående 
Hassie-ormgranarna torde väl också närmast böra anses hafva haft en 
äldre, närstående, kottebärande ormgran att tacka för sin uppkomst. 
Någon dylik forefinnes emellertid ej nu på platsen. Då den äldre sko
gen för några år sedan afverkades, kan man nu näppeligen vänta sig 
förhållandet annorlunda. Det uppgifves, att vid skogens afverkning en 
egendomlig gran ·med långa och fina grenar (sannolikt en ormgran) blif
vit fälld. 1 

Äfven å flertalet utom Sverige kända ormgranslokaler uppträder 
vanligen ormgranen i enstaka individ. De enda uppgifter, jag funnit i 
litteraturen om flera ormgranars uppträdande tillsammans, återfinnas hos 
Karl Koch i hans »Vorlesungen iiber Dendrologie», Stuttgart 1875, 
sid. 367. Koch omtalar här, hurusom i en dalgång ofvanför Toblach 
i Pusterthal i Tyralen inemot 400 ormgranar blifvit påträffade. »Å en 
höjd af 40-50 fot erbjödo träden en egendomlig anblick och detta 
så mycket mera, som hvart exemplar dessutom var af olika utseende. 
De flesta liknade till sin nedre del, de två nedre tredjedelarna af stam
men, en vanlig gran; den öfre såsom ormgran utbildade tredjedelen 
stod sålunda i starkaste kontrast till den undre delen af stammen.» 
Koch tillägger, att flera ställen senare upptäckts, där ormgran före
kommer i betydligt större antal och i betydligt större exemplar. »I 
trakten af Buchenstein växer ormgranen i de där förefintliga bestånden 
lika allmän som den vanliga granen.» 

1 Sedan detta skrifvits, har ett i sitt slag sannolikt enastående vackert ormgrans-be

stånd i Orsa socken i Dalarna ingående undersökts af d:r H. Hesselman. En närmare 

redogörelse härför kommer .snart att af honom lämnas i anstaltens meddelanden. 
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Till sist må de sex Bassle-ormgranarna något närmare beskrifvas. 
Jag behandlar dem härvid i den ordning, som numren å kartskissen, 
fig. r, angifva. 

Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf. 

Fig. z. Ormgranen n:r r vid Tjos, Bräckorna. April rgo8. 

N:r r. (Fig. 2.) C:a 3,3 m. högt träd med stammen nedtill c:a 
9 cm. i diameter. De flesta grenarna hängande (se tig. 2), af typisk 
ormgransnatur. De från stammens midt utgående grenarna mätte c:a 
2 m. i längd. Ett nedtill å stammen taget borrprof visade 25 årsringar. 
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Borrspånet mätte från stamcentrum till barkdelen 3 2 mm. Diameter
tillväxten syntes svag; den utgjorde under de 5 sista 5-årsperioderna: 

r882-86 
8 mm. 

1902-06 
14 mm. 

N:r 2. C:a 1 ,z m. hög, enkelstammig ormgransplanta med stam
men nedtill c:a 2 cm. i diameter. Grenarna äro af typisk ormgransna
tur, rakt utåt- till snedt uppåtriktade, ända till öfver en meter långa. 

N:r 3· C:a 2,6 m. högt, rikgrenadt exemplar; stammen nedtill c:a 
7 cm. i diameter. De längsta grenarna utgå c: a 4 dm. upp å stammen; 
de mätte ända till nära 2 m. i längd. Grenarna voro alla nästan hori
sontella till svagt uppåtriktade. Alla grenar af typisk ormgransnatur 
med få eller så godt som inga grenar af högre ordning. Ett borrprof 
nedtill å stammen visade 1 7 årsringar. Borrspånet mätte från stam
centrum till barkdelen c:a 20 mm. Under de tre sista 5-årsperioderna 
uppgick diametertillväxten till: 

~892-96 
12 mm. 

1897-1901 
14 mm. 

1902 -o6 
10 mm. 

N:r 4· C:a 2,z m. högt exemplar, stammen nedtill c:a 5 cm. 
diameter. Ormgranen n:r 4 öfverensstämmer till form och växsätt 
nära med föregående. En särskildt anmärkningsvärd egendomlighet 
för individet n:r 4 är dock förekomsten å den för öfrigt typiska orm
granen a·f 5 stycken grenar (de 5 nedersta af första ordningen) med 
afvikande barrställning och rikare förgrening, närmast såsom hos van
lig gran. Barren å dessa 5 grenar äro nämligen liksom å den van
liga granen relativt korta, c:a 15(-r7) mm. långa (ormgranarnas barr 
c:a 20 mm. långa eller längre), samt mer eller mindre fullständigt rik
tade åt sidorna, ej såsom å en typisk ormgransgren ·allsidigt riktade. 
De barrklädda grenpartierna förefalla härigenom såsom hos den van
liga granen mer eller mindre plattade. Dessutom voro de afvikande 
grenarna, som nämndt, i sin tur relativt rikt förgrenade. Enstaka ogrenade 
sidogrenar (af andra eller högre ordning) om 4 eller 5 årsdelar och 
ända till nära en half meters längd tyda dock äfven här på ormgrans
natur. 

Liknande knoppvariation är redan förut i »Årsskrift från föreningen 
för skogsvård i Norrland», 1905, sid. 67-70, omnämnd och beskrifven 
af G. H-n för en af honom i närheten af Örnsköldsvik funnen orm
gran. Ur den af G. H-n meddelade skildringen tillåter jag mig an
föra följande: >lHvad som särskildt ådrog sig uppmärksamhet var 3 
stycken hexkvastliknande bildningar (dessa partiers rikliga förgrening 
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gjorde att de verkade såsom hexkvastar gentemot trädets utseende i 
öfrigt), hvardera på en särskild gren. Dessa • bildningar voro nu så 
gamla, att det icke var möjligt utröna, hvad som varit orsaken till de
ras uppkomst. Grenens hufvudaxel hade dock af en eller annan orsak 
skadats, så att dess längdtillväxt upphört, medan sidogrenar i stället 
utväxt. Det märkliga var dock, att dessa sidogrenar icke hade orm
gransgrenarnas typiska utseende, utan voro såsom vanliga grangrenar, 

Fot. af f\irf: 

Fig. J. Ormgranarna n:r 5 och 6 vid Tjos, 
Bräckorna. 24 mars 1907. 

Fig. 4. Toppdelen af ormgranen n:r 5. 

hvad grenbildningen beträffar.»· »Barren hade på ormgrenen en längd 
af i medeltal 2 I ,o mm. samt på den andra I 4,1 mm. De voro alltså 
på ormgrenen jämt 50 ,0-& längre än på den "n,ormala". Dessutom tyck
tes barren på ormgrenen i allmänhet vara· dubbelt så tjocka som på 
den a11dra.» »Grenens tjocklek utanpå barken var på· ormgrenen 5,5 
mm., på den normala växlande mellan I,s och 3,o mm. Sista årsskot
tets längd var på ormgrenen I 69 mm. och på den andra 23-55 mm.» 
-. Liknande · knoppvariation med den ·af mig funna omnämner äfven 
Schröter; för en ormgran från Buttes i ·kantonen Neuenberg i Schweiz 
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uppgifver han, att »en primärgren har utvecklat sig fullständigt nor
malt (bakslag genom knoppvariation l)» 1. 

N:r 5· (Den främre granen å fig. 3.) C:a 2,35 m. högt exemplar; 
stammen nedtill c:a 3,5 cm. i diameter. De c:a o,s m. upp å stammen 
utgående grenarna mätte c:a I 4 dm. i längd; dessa grenar voro hori
sontella till svagt uppåtriktade. Alla de I I nedre grenarna af första 
ordningen äga mer eller mindre tydligt 2-sidig barrställning (liksom de 
ofvan omnämnda afvikande grenarna å ormgranen n:r 4). Först å de 
två, respektive 50 och 6o cm. långa, i sin tur ogrenade grenarna (a 
å fig. 4) under den långa, nära nog ogrenade toppdelen liksom å själfva 
toppdelen framträder den för ormgranarna typiska barrställningen mera 
ren. Ormgranstypen förtydligas därigenom, att stammens öfre del ut
efter c: a 1,4 m:s längd (på denna sträcka 5 årsdelar l) saknar kransgre
nar och öfver hufvud taget längre sidogrenar; stammen är upptill så 
godt sorn ogrenad (se fig. 4)· 

Sparsamhet med afseende på grenbildning är ju något för orm
granen särskildt karakteristiskt. I detta sammanhang må erinras om en 
af Th. M. Fries, citeradt arbete, sid. 258, omnämnd 23-årig, vid Bec
kershof då odlad ormgran af följande utseende: »Närmast marken på 
en sträcka af 2,ro meter sutto sex grenkransar, de flesta bestående af 
blott 2, en af 4 och en af 5 grenar af ungefår 3 meters längd och 
utvisande I 5 årsskott; - - -- Därofvanfår bildades hufvudstammen 
af en serie af ro årsskott (tillsammans 4,ro met.), utan att en enda gren 
därifrån Utsändes. På den nu angifna höjden visade sig en sådan 
(o,6o met. lång, bestående af 7 årsskott), hvarefter följde 5 alldeles 
grenfria årsskutt (o,go met.) - alltså r 5 årsskott, som tillsammans ut
sände blott en sidogren! Därefter vidare en krans af 3 grenar, tvenne 
bestående af blott ett årsskott (förmodligen hämmade i tillväxten) och 
ett af tvenne. Stammens öfversta del (o,rs met.) utgjordes af 2 års
skott utan grenar.» 

N:r 6. (Granen· bakom n:r 5 å fi:g. 3.) C:a 2,9 m. hög, nedtill 
c:a 5 cm~ i diameter. En upptill relativt sparsamt grenad, ormgrans
liknande gran. Grenarnas längd och relativt svaga förgrening och den 
mer eller mindre tydligt allsidiga barrställningen tyda på nära släkt
skap med onngranen. Barrklädnadens ofullständiga allsidighet och gre
narnas · i förhållande till de typiska ormgranarnas starkare förgrening 
äro dock karaktärer, som skilja individet ifråga !rån en typisk orm
gran. Vi hafva här närmast att göra med en mellanform, sannolikt 

1 Schröter, »Ueber. die Vielgestaltigkeit der Fichte>, Vierteljahrsschrift der Natnr

forschenden Gesellschaft in Ziirich, 1898, sid .. It)3. 
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af hybridogent ursprung, mellan ormgran och vanlig gran. De krum
böjda barren å särskildt grenöfversidan samt barrens relativt ansenliga 
längd (de bågböjda barren å de sista årsskottdelarna c:a 20 mm. långa) 
tyda närmast på ormgransnatur. 

· Fyndlokalen för de 6 ofvannämnda ormgranarna är belägen å egen
domen Tjos' ägor vid Bräckorna, nära landsvägen Örvallsbron-Tjos
Skarpan. För trädens närmaste framtida öde kan man glädjande nog 
vara fullt lugn, då den nuvarande ägaren af Tjos, godsägaren L. J. 
Hultberg, med stort intresse tagit del af de gjorda fynden och utlof
vat trädens skyddande. 

5· Dichotyp gran från Porserum i Småland. 
Af Nils Sylven. 

Med termen dichotypie betecknar Focke 1 de fall, då samma organ 
uppträder under olika form på ett och samma individ. Då denna term 
af Schröter 2 upptagits för granar, som förena två former på samma 
exemplar, begagnar äfven jag här för en dylik gran epitetet dichotyp. 

En särskildt anmärkningsvärd dichotyp gran blef jag sommaren 
1907 i tillfälle att undersöka. Under några timmars uppehåll vid For
serums järnvägsstation (d. •% 1907) påträffade jag vid de s. k. Ame
rika-gårdarna strax SV om järnvägsstationen den å fig. 1 afbildade, 
egendomliga granen. Den växte å en skogsbacke med blandad tall 
och gran. Det c:a ro m. höga, i stamdiameter vid brösthöjd c:a 20 

cm. vida trädet var utprägladt dichotypt, på samma stam förenande tvenne 
tydligt skilda former. Hufvudstammen bar på de nedre 5 meterna gre
nar af ungefår vanlig grangrenstyp, grenar med normal förgrening och 
normal barrställning, se fig. 2. Den öfre, likaledes 5 meter långa de
len af stammen åter bar grenar af helt afvikande utseende, se fig. 3· 
Starkast i ögonen fallande var den förändring, som inträdt beträffande 
förgreningen. En stark reduktion af knoppar eller rättare grenar af 
andra ordningen och ännu mera af grenar af högre ordning hade här 
inträdt. Den öfre delen af stammen erhöll härigenom ett ormgranslik
nande utseende. I samband med skottreduktionen stod förändring af 

1 Jmf. Kirchner, Loew, Schröter, >Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen Mittel
europas». Bd. I. Stuttgart I 904, sid, 3 8. 

2 C. Schröter, ,ueber die Vielgestaltigkeit der Fichte». Vierteljahrsschrift der 

Naturf. Gesellsch. in Ziirich, 1898, sid. I75· 
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barrställningen. De afvikande öfre grenarna hade mera genomgående 
allsidig barrställning äfven å sidogrenarna. De öfre grenarnas barr 
voro dessutom betyd
ligt gröfre och längre 
(de flesta barren öfver 
20 mm. långa) än de 
normala grenarnas (i 
medeltal c:a I 7 mm. 
långa eller kortare). 

En synnerligen 
starkt framträdande 
knöppvariation hade, 
såsom fig. I angifver, 
träffat hufvudskottet. 
Men äfven enstaka 
grenar af första ord
ningen visade tydlig 
knoppvariation. Så var 
nämligen förhållandet 
med tvenne grenar till
hörande det öfversta 
grenhvarfvet med nor
mala grenar, d. v. s. 
tvenne af själfva gräns
grenarna upp mot den 
förändrade delen af 
hufvudstammen. En af 
dessa båda grenar åter
gifves å fig. 4, samma 
gren synes vid X å 
fig. 1. Såsom synes 
af fig. 4, utmärkas de 
sista årsdelarna å gre
nen ifråga af plötsligt 
inträdd reduktion af 
sidoskott. Den främre, 
relativt fågrenade de
len af grenen bryter 
starkt af mot de öfriga, 

Ur statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af H. Hesselman. 

Fig. I. Dichotyp gran nära Forserums järnvägsstation i Smli
land. Vid x en gren af första ordningen, som jämväl visar 

knoppvariation. 18 juni 1907. 

af rik förgrening utmärkta grenpartierna. 
detta toppdelens afvikande skaplynne, då 

Allra tydligast framträder 
den å toppdelen förändrade 
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. grenen jämföres med en normalt utbildad gren från samma grenhvarf. 
En dylik jämförelse tillåter fig. r. Olikheten mellan den dichotypa 
grenen (X å figuren) och den strax nedom till vänster synliga, normalt 
utbildade grenen är ju påtaglig! 

u r statens skogsförsöksanstalts. samlingar. Fot. al H. Hesselman. 

Fig. 2. Nedre, normal gren af den dichotypa Forserums-granen. Juni 1907. 

Om anledningen till den å Forserums-granen föreliggande knopp
variationen vet man intet. Att den skada, hvarefter spår synes å huf-

Pr Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af H. Hesselman. 

Fig. 3· Gren från den öfre, af skottreduktion utmärkta delen af Forserums-granen.: 
· Tuni 1907. 

vudskottet ·ungefär en meter ofvan det öfversta normala grenhvarfvet 
(se fig. 1 ), skulle orsakat en så genomgripande formförändring, som dep. 
här föreliggande, synes icke gärna tänkbart. Hvad som för öfrigt tal;J,r 
emot en sådan möjlighet, är grenarnas afvikande byggnad redan un9er 



u r statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af H. Hesselman. 

Fig. 4· Gren från det öfversta normala grenhvarfvet å den dichotypa Forserums-granen. Obs. den å yttre delen af grenen inträdda 
knoppvariationen! Juni 1907. 
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den skadade punkten på stammen samt ännu mycket mera den förän
dring, den knoppvariation, som inträdt å grenar, tillhörande det i öf
rigt normala grenhvarfvet närmast under den muterande toppdelen af 
stammen. Allt talar för, att vi här hafv~a att göra med en af inre or
saker framkallad vegetativ mutation (se nedan). Hvilket slag af vege
tativ mutation, som här föreligger, är naturligtvis omöjligt att utan vi
dare afgöra. Tyvärr voro såväl de normala som de afvikande grenarr:ta 
alla rent sterila. 

Dichotypa granar förekomma nog flerstädes. De fall, i hvilka dicho
typin så utprägladt som hos Forserums-granen träffar hufvudskottet, 
torde dock vara relativt sällsynta. Ett vackert fall af liknande dicha
typi hos gran har nyligen beskrifvits i denna tidskrift, allmänna upp
lagan för år 1907, sid. 432-35. Erik Geete redogör där under ru
briken »Gran af ovanlig typ» för en dichotyp, upptill såsom »pelar
gran» utbildad gran, funnen i Särna i Dalarna. En andra liknande 
dichotyp gran från Stugun i Jämtland omnämnes och afbildas af Gösta 
Rabenius i denna tidskrift för innevarande år, allmänna upplagan, sid. 
I 4 I. 1 - En synnerligen vackert utbildad dich o typ gran omtalas och af- , 
bildas af Sebubeler (»Norges Vcextrige», Kristiania I886, sid. 406, 
408) från »Opsal Skog i Enebak Prestegjeld i Akershus Amt» i Norge 
(se föröfrigt härom i denna tidskrift för innevarande år, allmänna upp
lagan, sid. I42 !). - En med den Sebubeler-ska granen närmast jäm
förbar dichotyp gran beskrifves af Conwentz (»Beobachtungen uber 
seltene Waldbäume in Westpreussen», Abhandlungen zur Landeskunde 
der Provinz Westpreussen, Heft. IX, Danzig I895, sid. I52 och följ.) 
från Königsberg. Trädet ifråga var 23 m. högt och var till sin öfre 
hälft utbildad såsom typisk '}endula»-gran (v11r. pendu/a J a c q. et 
Herincq, tyskarnas »Trauerfichte>>). - 5 stycken dichotypa, upptill 
såsom pelargranar (var. columnaris Carriere) utbildade granar äro funna 
i Schweiz. Uppgifter om dessa meddelas af Sch röt er i hans förut 
citerade arbete (»U e ber die Vielgestaltigkeit der F ich te»), sid. I 74-79. 
- Karl Koch omtalar i »Vorlesungen uber Dendrologie», Stuttgart 
1875, sid. 367, upptill såsom ormgran utbildade granar, funna i Puster
thal i Tyrolen: »Å en höjd af 40-50 fot erbjödo träden en egendom
lig anblick och detta så mycket mera, som hvart exemplar dessutom 
var af olika utseende. De flesta liknade till sin nedre del, de två nedre 
tredjedelarna af stammen, en vanlig gran; den öfre såsom ormgran ut
bildade tredjedelen stod sålunda i starkaste kontrast till den undre delen 

1 Trenne liknande dichotypa granar från Kalls socken, Jämtland, beskrifvas ytterligare 

i h. 9-10, 1908 af skogsvårdsföreningens tidskrift af D. Hultmark. 
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af stammen.» I dessa af Koch omtalade granar ha vi kanske den 
närmaste motsvarigheten till den upptill ormgranslika Forserums-granen. 

Det slag af dichotypi, som föreligger i den ofvan beskrifna Forserums-granen, är en 

knoppvariation, ett slag af vegetativ mutation i vidsträckt mening.l I allmänhet ställes väl 

mutationernas uppkomst i förbindelse med befruktningen. Men vid sidan af de i samband 

med befruktningen uppkomna mutationerna stå alltid de rena knoppvariationerna eller de 

vegetativa mutationerna. Beträffande de i förbindelse med befruktningen uppkomna muta

tionerna, synes sammanhanget mellan den artbildande variabiliteten och befruktningen inga

lunda nöjaktigt utredt. När själfva mulerandet försiggår är nämligen ovisst. Allt talar 

för, att hon- och hancellerna redan hafva muterat, innan de förenas vid befruktningen. Så 

mycket torde vara säkert, att de i förbindelse med befruktningen uppkomna mutationerna 

kunna vara en följd af redan i han- och honcellerna för handen varande omgestaltningar, 

hvartill ursprunget kan sökas så lång-t tillbaka som före könscellernas, kanske till och med 

före blommans anläggning. De i samband med befruktningen uppkomna mutationerna 

kunna betraktas som ett specialfall af vegetativ mutation. Af knoppvariation eller såsom 

sådan framträdande vegetativ mutation kunna 3 slag urskiljas. Först märkes den knopp

variation eller vegetativa mutation, som stundom framträder hos hybrider, en vegetativ 

klyfning hos hybriden (jmf. H. de Vries, citeradt arbete, sid. 674). Såsom ett typiskt 

exempel härpå nämner de Vries en hybrid mellan den vanliga blåblommiga strandären

prisen ( Veronica longifolz'a) och dess h vitblommiga varietet (V. longifolia alba). Hybri

den har blå blommor; då och då utvecklas emellertid enstaka skott med h vita blommor, 

under det att de öfriga skotten samtidigt utveckla typiska, blå. Förutom dylik knoppva

riation förekommer hos den nämnda hybriden stundom äfven sektorial klyfning, som visar 

sig däri, att en biornidase på ena sidan får blå, på den andra hvita blommor. Det me~t 

bekanta exemplet på vegetativ klyfning hos en hybrid torde dock vara det med om hvar

andra strödda gula och rödaktiga blomklasar försedda guldregnet, Cytz'sus Adami (hybrid 

mellan de båda Cytzsus-arterna laburnum och purpureus). 

Såsom ett andra slag af knoppvariation eller såsom sådan framträdande vegetativ mu

tation märkes vegetativ atavism (bakslag till rnoderarten) hos de s. k. »mellanraserna> 

(de Vries' »Mittelrassen»). Med >>mellanraser» förstås enligt de Vries 2 starkt variabla 

former, hos hvilka en växelverkan råder mellan tvenne antagonistiska,· i allt väsentligt lik

starka egenskaper, den ena, den normala eller artegenskapen, ett arf från moderarten, den 

andra, rasegenskapen, en från moderarten afvikande egenskap. Såsom exempel på en mel

lanras anför d e Vries 3 den med 5 (4-7) småblad (5 [4-7]-väpplingar) mer eller mindre 

rikligt försedda formen af vanlig rödklöfver, Trifolium pratense quinquifolium. Frön af 

vildväxande exemplar af formen ifråga utsåddes af de Vries, och g-enom att utvälja och 

vidare förröka de i kultur uppkomna exemplaren med 4-7 småblad lyckades han få fram 

en konstant, på 4-7-väpplingar ovanligt rik ras. Till följd af de å de olika exemplaren 

alltjämt i större eller mindre antal uppträdande 3-taliga bladen var dock denna ras att be

trakta allenast såsom en mellanras. Anmärkningsvärdi är, hurusom arfvet från den ur

sprungliga moderarten (hos den nämnda klöfverrasen de 3-taliga bladen) synes framträda 

starkare eller svagare allt efter rådande lifsbetingelser. I allmänhet låta gynnsamma yttre 

förhållanden raskaraktären (hos klöfverrasen· de 4·-7-taliga bladen) framträda starkare, 

ogynnsamma förhållanden åter gynna artkaraktären (hos klöfverrasen den typiska 3-talig

heten). 

1 Se H. de Vries, >>Die Mutationstheorie>, Bd. 2. Leipzig 1903, sid. 670 och 
följande. 

2 Citeradt arbete, band I, sid. 427-28. 
3 Citeradt arbete, band I, sid. 435 och följande. 
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Såsom ett tredje slag af knoppvariation märkas de verkliga eller egentliga vegetativa 

mutationerna. Bevis för, att i ett visst fall af knoppvariation verklig vegetativ mutation 

föreligger, är, att ur >frön> från ett muterande skott, efter själfbefruktning, plantor af ifrå

gavarande mutationstyp skola framgå. Erhållandel af dylika plantor omöjliggöres dock of

tast; de muterande skotten äro nämligen mycket ofta sterila. På tal om verkliga vegetativa 

mutationer omnämner de Vries 1 de till arten ej närmare kända knoppvariationer, som 
iakttagits hos en hel del barrträd. 

6. Petarliknande gran. 
Af Nils Sylven, 

I den botaniska litteraturen föreligga ännu blott helt få uppgifter 
om förekomst af pelargran, Picea excelsa (Lam.) Lk. f. columnart"s 
Carriere, eller denna närstående former. Någon uppgift om fynd af 
typisk pelargran i vårt land saknas ännu. Erik Geete har dock i 
denna tidskrifts allmänna upplaga för föregående år, sid. 432-435, upp
tagit en af honom beskrifven »gran af ovanlig typ» såsom en pelargran. 
Denna gran är emellertid blott till sin öfre del utbildad pelarartadt. Såsom 
redan Geete i den anförda uppsatsen citerat, uppgifver Schröter i 
sitt arbete »U e ber die Vielgestaltigkeit der Fichte », Vierteljahrsschrift 
der Naturforsch. Gesellschaft im Zurich, I 8g8, sid. I 7 5, att pelargranen 
hittills är känd såsom vildväxande allenast i Schweiz. Utan tvifvel 
torde dock här och där i vårt land förekomma enstaka, mer eller mindre 
pelarformade granar som stå formen columnaris Carriere mycket nära. 
Så synes vara fallet med en nära gården Ölkällaren i Hassie församling 
i norra Västergötland i den 3/ 8 mantal Sörgården Nordhassie tillhöriga 
s. k. »storskogen» växande gran, hvaraf en bild finnes återgifven å när
stående fig. I. 

Såsom figuren visar, är Ölkällar-granen nära nog fullständigt sym
metrisk, pelarformad. Grenarna äro alla relativt korta, utbredda. Gre
narna af första ordningen äro i regel ungefår vinkelrätt utstående från 
stammen. De nedersta grenarna mäta c:a 2 m. i längd. Grenarna af 
första ordningen äro alla i sin tur synnerligen rikt och tätt förgrenade. 
Grenarna af högre ordning äro alla påfallande korta. Barren äro rela
tivt korta, blott c:a I 2 mm. långa, tättsittande. Grenhvarfven sitta rela
tivt tätt och befinna sig alla på ungefär samma inbördes afstånd; års
delarnas längd å hufvudskottet synes i regel vara c:a 30 cm. Det första 
grenhvarfvet utgår tätt invid marken. Trädet bar vintern I go6-I 907 
upptill tämligen rikligt med kottar (kottarna voro dock alla mer eller 
mindre starkt insektskadade). Kottetjällen voro kort utdraget rombiska, 
framtill tvärt aftrubbade. 

1 Citeradt arbete, band II, sid. 681. 



(47 r) MATERIAL FÖR STUDIET AF SKOGSTRÄDENS RASER. 

Stammen mätte våren I 907 
c:a I6 m. i höjd med en bröst
höjdsdiameter om c:a 28 cm. 
Upptill visade stammen en ordi
när och jämn afsmalning. Ett 
vid brösthöjd (1,3 m. upp å 
stammen) taget borrprof visade 
33-årsringar, alla relativt lik
formiga. Diametertillväxten un
der de 3 sista I o-årsperioderna 
I877-86, I887-96, I897-
Igo6 utgjorde respektive c:a go 
(8+8+ 12 +8+8+ IO +ro+ IO 

+8+8), 8o (s+6+w+ro+8 
+ r o + 8 + 8 + 8 + 7) och 7 o ( 6 + 
7 +6+6 +6+9 + 10+ 5 +7 + 8) 
mm.; borrspånets längd från 
stamcentrum till barken utgjorde 
c:a 13 cm. 

Att vi här hafva att göra 
med en columnaris-liknande 
granform torde framgå vid en 
jämförelse af det ofvan anförda 
med Carrieres beskrifning af 
denna form. Carriere, »Traite 
general des Coniferes », Paris 
r 855, sid, 248, beskrifver co
lumnaris-formen sålunda: »Gre
nar tättsittande, utbredda. Gre
nar af högre ordning korta, full
ständigt klädda af mörkgröna 
barr, kortare än hufvudartens. 
Knoppar tättsittande, utdragna, 
spetsiga, fjälliga; de rödbruna 
fjällen löst hopstående. » S c h rö- Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf. 

t e r, citerad t arbete, sid. I 7 3- Fig. 1. Felarliknande gran vid Ölkällaren i Hassie 

I 7 4, angifver för Picea ezcelsa s:n i norra Västergötland. April 1908. 

Link., lusus columnaris Car-
riere (»Conif. ed. I, S. 248, I855»): »Krona smal, cylindrisk; å de 
korta, styfva, horisontella eller föga nedåtböjda primärgrenarna sitta 
rikt förgrenade, täta ruskor af korta skott.» 
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Ölkällar-granen . växer c:a 200 m. söder om gården Ölkällaren å 
bergig morängrund. Den växer fristående i skogskanten nära en åker
ren. Skogen intill är ·en barrblandskog med insprängd björk. Då gra
nen på grund af sitt vackra och i ögonen fallande utseende af markens 
ägare, Nils Svensson i Nordhassle, allt hitintills med afsikt sparats, 
torde alla sannolikheter tala för, att den ännu länge får stå kvar i 
oskadadt skick. 

Såsom ett vackert parkträd torde pelargranen, åtminstone i den 
form, hvarunder den möter i Ölkällar-granen, väl motsvara äfven ganska 
högt ställda fordringar. I stammens goda och jämna diametertillväxt 
torde den äfven äga en i skogligt hänseende framstående egenskap. 

7. Ny form af gran med abnorm klorofyllbildning. 
M Nils Sylven. 

Såsom ett första led i publikationsserien »Material för studiet af 
skogsträdens raser» har Henrik Hesselman i »Meddelanden från 
Statens Skogsförsöksanstalt» för år 1907, sid. 4-13, utförligt be
skrifvit en »gran med försenad klorofyllbildning», en Picea ezcelsa 
(Lam.)Lk. f. versicolor Wittr. 1 Då en af mig undersökt gran med 
abnorm klorofyllbildning visat sig i flere afseenden afvika från den af 
Hesselman beskrifna, må en närmare beskrifning af densamma här finna 
plats. Den af mig undersökta granen påträffades i ett enda individ i 
början af år 1907 af jägmästare H. Sylven å Humlekärrs ägor strax 
invid landsvägen Fåleberg-Sundsörn i Hassle församling i norra Väster
götland, c:a 9 km. rakt NO.. om Mariestad. Trädet står i landvägsvin
keln · Sundsmarken~Sundsörn och Sundsmarken-Ersviken c:a 5 m. in 
från den förstnämnda vägen på vänster hand (å södra sidan) relativt 
friställdt . i skogskanten. Den kringliggande skogen är en typisk barr
blandskog med öfvervägande gran och insprängda björkar; ris, gräs och 
tunnsåddaörter samt de vanliga skogsmossorna (Hylocomium parietz"numoch 
proliferum) bilda markbetäckningen. Trädets höjd uppgick våren I 907 
till c: a 6 m.; dess ålder uppskattades till c: a 25 år. Liksom å den af 
Hesselman undersökta Sandviks-granen Qmf. Hesselman, citeradt ar
bete, sid. 7) är äfven här diametertillväxten lifl.ig; under den sista I o-

1 En med denna till sin klorofyllbildning öfverensstämmande gran med försenad klo
rofyllbildning från Kirchlerau i kantonen Aargau i Schweiz har nyligen beskrifvits och afbildats 

af G. Schmuziger i »Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen» 1 Bern 1908, sid. 43-46 
(»Eine bleichsiichtige Fichte»); en forsta notis om granen i fråga meddelas af samma för

fattare redan år 1906 i samma tidskrift, sid. 254-56. 
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årsperioden, I 897~I go6, belöper den sig till c:a 45 mm. Höjdtillväxten 
är synnerligen god, såsom framgår. af den meddelade bilden, fig. I. 

Blomning hade ej ännu inträdt. 
Hvad klorofyllbildningen beträffar, syntes de flesta grenarna, .utom 

de allra nedersta, ännu d. 24. 3- ha det sista årsskottets barr mer 
eller mindre bleka, gulgröna, gulhvita eller nära nog rent hvita. Un
dantag härifrån gjorde 
dock. de nedersta gre-
narna äfvensom enstaka 
högre upp belägna, star
kare beskuggade grenar, 
h vilkas barr vid. mitt 
besök å trädets växplats 
d. 24. 3· I907 alla voro 
typiskt gröna. Särskildt 
må här framhållas, huru
som de starkast solbe-
lysta grenarnas och gren
sidornas barr voro ljusast, 
mest i saknad af kloro
fyll, de svagast solbe
lysta, mera i skuggan 
befintliga grenarnas och 
grensidornas barr däre
mot mer eller mindre 
fullständigt gröna. Här
vidlag synes Humlekärrs
granen väsentligen af
vika från den af Hessel-
m an närmare beskrifna 
Sandviks-granen. Om 
klorofyllbildningen hos 
Sandviks-granen skrifver 

Fot af fllrf. 

Fig. 1. · Gran ~ed abnorm klorofyllbildning. Västergöt-
land, Hassle, Humlekärr. 24 mars 1907. 

nämligen He.sselman, citeradt arbete, sid. 8: »Den ordning, i hvil
ken barren bli gröna under hösten, 'då klorofyllbildningen är lifligare 
än under sommaren, bestämmes af belysningen. De starkast solbelysta 
grenarna blifva sålunda forst gröna och fargen inskränker sig härvid 
hufvudsakligen till barren på grenarnas öfversida. Den är dessutom 
starkare på barrens mot solljuset vända sida än på deras skuggsida. 
Undersidans barr på en solbelyst gren kunna i september ännu vara 
bleka, medan öfversidans äro gröna. Öfver- och undersida af samma 

M•ddel. fr&.• Statens skogsförsöksanstalt, h. s. 13 
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. gren företer därför ett mycket olika utseende. De starkt beskuggade 
eller svagt solbelysta grenarna ha fortfarande helt bleka eller endast i 
spetsen svagt gröna barr.» Vid en jämförelse mellan de af mig d. 
24. 3· 1907 tagna grenprofven af Humlekärrs-granen (grenarna tagna 
på c:a 3 m:s höjd å solsidan) och de af Hesselman i hans citerade 
arbete meddelade färglagda at bildningarna af grenar af Sand viks-granen, 
voro de starkast solbelysta, rikligt med gulhvita barr försedda grenarna 
af Humlekärrs-granen närmast att förlikna med bilderna af de d. 25. 9· 
1906 insamlade, ännu relativt blekbarriga grenarna af Sandviks-granen; 
de mera i skuggan tagna, mera grönbarriga grenprofven af Humlekärrs· 
granen åter liknade mera bilderna af de d. 30. 10. 1906 insamlade, nu 
betydligt klorofyllrikare grenarna af Sandviks·granen. Mellan grenprof
ven af Humlekärrs-granen och de af Hesselman meddelade bilderna 
af kvistar af Sandviks-granen förelåg dock alltjämt den olikheten, att 
öfversidans färg å grenarna af Humlekärrs-granen närmast öfverensstämde 
med undersidans å grenarna af Sandviks-granen. - Dessutom må näm
nas, att enstaka barr å äldre årsdelar af grenarna å Humlekärrs-granen 
d. 24. 3· voro rent hvitfårgade. Enstaka hvita barr kunde sålunda upp· 
täckas ännu på 4 år gamla eller ännu äldre grenpartier. De hvita bar
ren voro vanligen spridda på grenöfversidan eller på grenflankerna. Å 
grenundersidan syntes vanligen alla barren typiskt gröna. 

För att få utrönt barrens färg å de unga årsskotten af Humlekärrs
granen besökte jag trädets växplats d. 25. 6. 1907. Årsskotten 
voro nu nyss utvecklade. Barren voro alla till· fårgen ljust gröna, tyd
ligt ljusare än å närstående normalgranar. Skottens tjolårsdelar hade 
nu i allmänhet barren rent gröna eller gulgröna; å enstaka starkare sol
belysta grenar voro dock de flesta fjolårsbarren ännu starkt gulhvita. 
Den 15. lo. I 907 besökte jag åter trädets växplats. Årsskotten hade 
nu i allmänhet antagit en redan på långt håll i ögonen fallande gulhvit 
färgton. Å de starkast solbelysta grenarna voro nu alla årets barr rent 
gulhvita. Å mera horisontellt utbredda grenar voro blott den starkast 
solbelysta· öfversidans barr mer eller mindre gulaktiga; undersidans barr 
voro alla rent gröna. Starkare beskuggade grenar hade jämväl öfver
sidans barr å årsdelarna typiskt klorofyllförande. Fjolårsbarren voro 
med enstaka undantag nu typiskt gröna. Trädet företedde sålunda d. 
I 5. 10. ungefår samma utseende som d. 24. 3· Årsskottens barr voro 
dock nu på hösten mera allmänt klorofyllfattiga. 

Humlekärrs-granen har sålunda beträffande klorofyllbildningen att 
uppvisa ännu en väsentlig skiljaktighet från Sandviks-granen, den näm
ligen, att barten vid utslåendet äro klorofyllförande och först senare af
färgas för att sedermera i allmänhet återigen ·antaga grön färg. Hafva 
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vi i Sandviks-granen att göra med hufvudformen af den ·Wittrock'ska 
f versicolor, hafva vi i Humlekärrs-granen att göra med en helt ny 
fo1'm af gran med abnorm klorofyllbildning. 1 

Marken, hvarå den af mig ofvan beskrifna granen växer, ligger som 
nämndt å Humlekärrs hemmansdels ägor i Hassie socken, Västergötland. 
Då hemmanets nuvarande innehafvare, underrättad om det gjorda gran
fyndet, visat intresse för den funna granen och dess bevarande i oska
dadt skick, är det att hoppas, att föreliggande egendomliga granform 
ännu länge måtte få fortlefva i ostörd utveckling. 

8. Tabulrefor.tnis=artade granar å Holaveden. 
Af Nils Sylven. 

En mängd af olika växsätt utmärkta dvärgformer af gran [Picea ez
celsa (Lam.) Lk.] äro sedan länge kända i den botaniska litteraturen. 
Afven i vårt land torde flera olika sådana förekomma. Meddelanden 
härom äro dock ytterligt sällsynta. En några gån.ger i den svenska 
botaniska litteraturen omnämnd granform är f. tabu/(IJformis [Carr.]. 
Denna är en lågväxt. form, h vars grenar utbreda sig tätt öfver marken; 
de fina grenarna äro horisontellt utstående och bilda sålunda en slags 
skärm eller plan yta, så att hela växten blir lik en bordskifva; däraf 
det tyska namnet » bordformig gran». 2 Såsom exempel på en dvärg
gran omnämner Th. M. Fries 3 formen »tabu/(IJformis (mycket lågväxt 
med vågrätt sig utbredande grenar)»; om formens förekomst tillägger 
Fries: »någon dylik extrem d_värgform har jag mig emellertid ej be
kant såsom vild t växande i Sverige.» Tvenne uppgifter om svensk 
tabu/(IJformis-gran har jag mött i den botaniska litteraturen, båda af 
år r8g7. I Botaniska Notiser för nämnda år (sid. r6g) omnämner A. 
Tarssander i en uppsats om »anmärkningsvärdare Fanerogamer och 
Kärlkryptogamer i Wårdinge socken (Södermanland)» af gran en f. 

1 Den starkare och tidigare inträdande klorofyllbildningen ll. solsidans barr hos San 
viks-granen betecknar en afvikelse frll.n regeln beträffande klorofyllbildningen hos klorofyll

fattiga former eller varieteter af arter. Sålunda har exempelvis den af egendomligt hvit
fläckiga barr utmärkta Picea excelsa f. Fznedonensis Paul (vackra exemplar af denna af

vikande granform finnas i Bergielunds botaniska trädgll.rd [Bergianska trädgll.rden] vid Stock
holm), barren hvitfläckiga endast ll. öfversidan (solsidan), rent gröna ll. undersidan (skuggsi
dan); starkare beskuggade grenar ha jämväl pll. öfversidan rent gröna barr. 

2 Se Beissner, Handbuch der Nadelholzkunde, Berlin I8gx, sid. 365. 

• »Strödda bidrag till kännedomen om Skandinaviens barrträd>, Botaniska Notiser, 

Lund x8go, sid. 259. 
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brevifolia v. tabulceformis. Såsom fyndort uppgifves ~U sta hage». Ett 
enda exemplar hade påträffats, >>en 30-årig buske af endast o,s meters 
höjd.» En annan uppgift om tabula:jormis-gran lämnas af K. Johans
son (»Hufvuddragen af Gotlandsväxttopografi och växtgeografi.» K. Sv.' 
Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bd. 29. N:o r. Stockholm 1897, 
sid. 259); om förekomsten heter det: »iakttagen i skogskanten på strand
vallar vid Katthammarsvik » Om i de anförda fallen verklig f. tabulce
formis förelegat, torde väl ej vara så alldeles gifvet. Flera olika for
mer af bordformig gran torde nämligen förefinnas. Åtminstone förelig
ger en hel del olika formnamn för former med bordformigt växsätt. 
Sålunda upptager exempelvis Beissner, citeradt arbete, sid. 365, efter 
Carriere förutom tabulceformis tvenne andra af mer eller mindre ty
piskt bordformigt växsätt utmärkta granformer, procumbens och dumosa. 
Då man något känner den stora formväxling, som utmärker granen, 
torde det ingalunda vara osannolikt, att en hel del former förekommer 
äfven af de bordformiga dvärggranarna. Att inom ett visst formnamn 
begränsa en bestämd granform är en ingalunda lätt sak; särskildt stora 
svårigheter möta, då frågan gäller de oftast sterila dvärgformerna. Utan 
angifvande af formnamn vill jag därför här endast lämna en J:>e
skrifning öfver några å Holaveden (Småland-Östergötland) föregående 
sommar påträffade tabulceformis-artade granar. 1 

Af trenne tabulceformis-artade granar från Holaveden föreligga fo
tografier, återgifna å fig. r, 2 och 3· De tre granarna beskrifvas här 
efter hvarandra i den följd, hvari de påträffades, n:r 1 (fig. r), n:r 2 

(fig. z) och n:r 3 (fig. 3). 
Den tabulcejormis-artade granen n:r r, fig. r, påträffades å Ö. 

Halavedens häradsallmänning vid vägen Säfsjön-Bygget i Säby socken 
i norra Småland. Den växte i c:a 25-årig kulturskog af blandad tall 
och gran å mager, sandig, torr moränmark med rikliga - ymniga ris, 
hufvudsakligen blåbär (Myrtillus nigra), ljung (Ca/luna vulgaris) och 
lingon ( Vaccz"nium vitis idcea), strödda skogsmossor (mest Hylocomium 
parietinum och proliferum) samt fläckvis rikliga lafvar, främst renlaf 
( Ciadina rangzferina). Tallarnas utseende samt förekomsten af enstaka 
bergtall (Pinus montana) tydde på skogsfröets tyska ursprung. Den 
tabulceformis-artade granen (en enda) växte i relativt fritt läge alldeles 
invid vägkanten strax ofvan gården Säfsjön. Den hade en tydlig, enkel, 
c:a 4 dm. hög hufvudstam, som .mätte c:a 8 cm. i diameter nedtill. 
Den 4 dm. höga stamdelen bar 6 mer eller mindre fullständiga kvist
hvarf. U p p till var hufvudstammen upplöst i grenar om ända till c:a 

1 Tabula!formz's-artade benämner jag dem därför, att liknande granar från vårt land 
förut upptagits under namnet tdbul~Zformz's. 
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r ,5 m:s längd. Dessa voro alla mer eller mindre horisontella, tätt gytt
rade invid och ofvanpå hvarandra. De undre voro vanligen svagt nedåt
riktade; med sina yttre delar nådde de ofta marken. De ö f re v oro an
tingen rent horisontella eller (enstaka) svagt bågböjda uppåt. Grenarna 

voro rikt och tämligen likformigt utbildade kring hufvudstammen. De 
voro alla utbredda med ungefär horisontellt (plant) utgående grenar ar 
hogre ordning. Barrställningen var (såsom i allmänhet å beskuggade 
grangrenar) plattadt 2-sidig med åt sidorna inriktade barr. Barren voro 
raka, tämligen korta och relativt breda, c: a r 2 mm. långa. Granen var 
fullständigt steril. 
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Den tabula:formis-artade granen n:r 2, fig. 2,. påträffades å 
Buhlsjö ägor i Sunds socken i södra Östergötland_ Den växte täm
ligen friställd å en mager rullstensås, beväxt med c:a 8o-årig tallskog 
med insprängd, tunnsådd gran, rikliga ris, förnämligast ljung (Ca/luna 
vulgaris) och lingon ( Vaccz'nz'um vitt's z'da:a), tunnsådda örter och gräs, 

.ymniga mossor (de vanliga skogsmossorna) och strödda lafvar (Cladina-ar
terna). Den hade en tydlig, enkel, c:a 27 cm. hög hufvudstam, som mätte c: a 
7,6 cm. i diameter. Från den 27 cm. höga hufvudstammen utgick en 
gren snedt nedåt. Upptill var hufvudstammen fullständigt upplöst i· 
grenar. Dessa voro i allmänhet mer eller mindre horisontellt riktade, 

Ur Statens skogsförsöksansta1ts samlingar. F o t. af förf. 

Fig. 2. Tabulmform1s-artad gran från Buhlsjö i Sunds socken, Östergötland. 14 juni 1907. 

äfven här tätt gyttrade invid och på hvarandra. De undre voro van
ligen utåt-nedåtriktade, ofta strax nedom spetsarna öfverväxta af mossa. 
De ö f re voro ofta mot spetsen svagt bågböjda uppåt; en öfre gren hade 
med sin sned t uppåtväxande öfre del nått en höjd af I ,8 m. från mar
ken. Grenarna voro rikt och allsidigt utbildade kring stammen. Af 
grenkronan upptogs en rundadt elliptisk yta med den längre diametern 
c:a 4,3 m. Grenarna voro äfven här utbredda med ungefär horisontellt 
(plant) utgående grenar af högre ordning. Barrställningen var, särskildt 
på sidogrenarna, typiskt plattad med åt sidorna inriktade barr. Barren 
voro raka eller svagt bågböj da, relativt långa och fina, c: a I 8 mm. 
lå!J.ga. Äfven granen n:r 2 var rent steril. 
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Den tabulceformz's-art ad e granen n:r 3, fig. 3, påträffades nära 
Forserum å Österås kronopark i Svinhults socken i södra Östergötland. 

Den växte å en tämligen mager rullstensås, beväxt med c:a: 6o 
ang tallskog med insprängd enstaka gran, rikliga ris, förnämligast 
lingon ( Vaccz'nz'um vitz's idcea) och ljung ( Calluna vulgaris), enstaka gräs 
och örter, rikliga mossor (de vanliga skogsmossorna) och strödda lafvar 
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(mest Ciadina 1'angtferina och silvatica). Den hade en tydlig, enkel, 
c:a 4 dm. hög hufvudstam, nedtill mätande c:a 6 cm. i diameter. 
Stammen var här så godt som kvistren, blott en relativt kort gren utgick 
nedtill å ena sidan. Upptill var hufvudstammen fullständigt upplöst i 
grenar. Utefter c:a en dm:s längd af den ännu urskiljbara öfre delen af 
hufvudstammen utgick en mängd grenar tätt ofvanom hvarandra. De 
undre grenarna voro utåt-nedåtriktade, de öfre mera typiskt horisontella. 
Grenarna. voro rikt och allsidigt utbildade kring stammen. De mätte i 
längd c:a r-I,5 m. Kronans större diameter uppgick till nära 3 m. 
Grenarna voro utbredda med horisontellt (plant) utgående grenar af 
högre ordning. Barrställningen var plattad med åt sidorna inriktade barr . 
Barren voro raka, korta och tämligen tjocka, c:a I o-I 2 mm. långa. 
Också granen n:r 3 var rent steril. 

Förutom dessa tre, ofvan beskrifna och atbildade tabulceformz's-ar
tade granar påträffades i skogarna å Holaveden ännu några granindi
vid, som jämväl närmast torde förtjäna benämningen tabulceformis-artade. 
En typiskt tabulceformz's-artad gran fann jag sålunda å Boxholms bruks 
ägor i Åsbo socken. Den växte friställd i en springa å en berghäll i 
c:a 30-årig barrblandskog (uppdragen ur tyskt frö). Den c:a 1/ 2 m. höga 
hufvudstammen var upptill fullständigt upplöst i mer eller mindre hori
sontella, mot spetsarna mot marken sänkta grenar om c:a en meters 
längd eller mera. Grenarna voro utbredda med horisontellt (plant) ut
gående grenar af högre ordning. Barrställningen var 2-sidig med åt 
sidorna inriktade barr. Barren voro raka, korta, i allmänhet blott c:a 
8 mm., å de mera beskuggade grenpartierna dock ända till I 2 mm. 
långa. Granen var steril. - Nära Byggets skogvaktarboställe å Ö. 
Halavedens häradsallmänning (i Säby socken i norra Småland) växte 
en tämligen ung gran med enkel c:a 6 dm. hög hufvudstam, upptill 
fullständigt upplöst i horisontella-nedhängande grenar om något öf
ver I m:s längd. Den växte i skuggigt läge å mager sandmark i gam
mal risrik barrblandskog nära landsvägskanten. Några närstående, ännu 
friska stubbar syntes tala för, att granen starkt undertryckts och häm
mats i sin utveckling under uppväxten. Möjligt är därför, att individets 
tabulcefonnz's-artade växsätt här framkallats eller åtminstone påverkats 
af yttre förhållanden. Granen gjorde också intryck af att vara svag och 
undertryckt. - Ännu en till växsättet afvikande gran må här omnäm
nas. Å Ö. Halavedens häradsallmänning vid Rockebron nära gränsen 
till Östergötland (Säby socken i norra Småland) växte å myrartad mark 
en gran af följande utseende. En enkel hufvudstam om c:a I m:s höjd 
och c:a 8 cm:s diameter nedtill var upptill fullständigt upplöst i hori
sontella eller nedåtriktade, 2-3 m. långa grenar. Granen ifråga var 
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starkt beskuggad och undertryckt af en strax bredvid stående, högväxt 
al. Grenarna voro rikt lafklädda. Här syntes ännu mycket mera än i 
föregående fall de yttre förhållandena hafva kunnat inverka på granens 
form och växsätt. 

Beträffande de tre först närmare beskrifna tabulceformis-artade gra
narna synes allt tala för, att vi här verkligen hafva att göra med en 
särskildt utbildad ras eller måhända särskilda raser af gran. De yttre 
förhållandena synas ej här hafva kunnat på ett särskildt sätt påverka 
just dessa individs växsätt. Individens friska och frodiga växt och 
utseende vittna om en af yttre förhållanden oförhindrad formutveckling. 
Afven den från Boxholms skog beskrifna granen synes närmast hafva 
inre rasegenskaper att tacka för sin tabulceformz's-artade utbildning. Den 
angifna växplatsen (en springa i en berghäll) torde blott åstadkommit 
en relativt svag utbildning af skotten. I liknande springor i samma 
berghäll växte nämligen andra granar af vanlig stamform, äfven dessa, 
liksom granar å andra liknande växplatser, med relativt svagt utbil
dade skott. 

De från Byggets skogvaktarboställe och Rockebron beskrifna gra
narna torde dock möjligen, åtminstone till en viss grad, hafva yttre 
förhållanden att tacka för sin mer eller mindre tabulcejormis-artade ut
bildning. Båda verkade undertryckta och hämmade i utvecklingen. 
Växsättet var ju också rätt väsentligt afvikande från de förut beskrifna 
tabulceformis-granarnas. Den hos båda relativt höga hufvudstammen 
och de mera nedhängande grenarna återfinna vi ej hos någon af de 
föregående. Den tabula::formis-artade granen n:r I och granen från 
Boxholm syntes båda möjligen vara af tysk härkomst. 
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Resurne. 
Material zur Erforschung der Rassen der schwedischen Waldbäume. 

4. Schlangenfichten im nördlichen Västergötland. 

Schon seit Iange ist die Schlangenfichte, Picea excelsa (Lam.) Lk. var. 
vz"rgata (Jacq.) Caspary, in der schwedischen Flora bekannt. Angaben iiber 
schwedische Schlangenfichten und Funde von solchen werden mitgeteilt von 
Caspary (» Ueber einige Spielarten, die mitten im Verbreitungsgebiet der 
stammarten entstanden sind», Schriften der Physikal.-ökonom. Gesensehaft zu 
Königsberg, 14. Jahrg., 1873, S. II5-136), von Nordstedt (»Några ord 
om Pz"nus Abz"es L. var. vzrgata och dess förekomst i Sverige», Botaniska 
Notiser 1877, S. ~4-87), von V. B. Wittrock (»Skandinaviens Gymnosper
mer» in Hartman: Skandinaviens Flora, 12. Aufl., Stockholm 1887), von 
.Th. M. Fries (»Strödda bidrag till kännedomen om Skandinaviens barrträd», 
Botaniska Notif?er 1890, S. 250-66) u. a. Gewöhnlich hat man nur vereinzelte 
Individuen der Schlangenfichte gefunden. Th. M. Fries, I. c. p. 257, erwähnt je
.doch als einen Beweis ftir die Fortpflanzung der Schlangenfichten durch Samen, 
»dass dicht neben älteren solchen Bäumen bisweilen jtingere angetroffen werden. 
Das ist z. B. der Fall bei Ringarum in Östergötland.» - K. Ko ch erwähnt 
in seinen »Vorlesungen fiber Dendrologie», Stuttgart 1857, S. 367, dass die 
Schlangenfichte im Pustertal in Tyrol in grosser Menge auftritt. 

Die Zahl der bekannten schwedischen Schlangenfichtenstandorte wird 
bier durch noch einen vermehrt, Bräckorna bei Tjos im Kirchspiele Hassie 
im nördlichen Västergötland. 6 Schlangenfichten sind hier gefunden worden. 
Sie wachsen alle nahe bei einander (siehe Fig. 1) auf steinigem Moränen
boden, mit Nadelmischwald bewachsen. Eine Angabe, dass eine schlangen
fichtenähnliche Fichte vor c. 10 J ahren bier abgetrieben warden sei, stiitzt 
die Vermutung, dass die fraglichen Schlangenfichten aus ein:er in der Nähe 
befindlichen, zapfentragenden Schlangenfichte entstanden sind. 

Die Schlangenfichte 1 (Fig. 2) war c. 3,3 m hoch, der Stamrn
durchmesser unten c. 9 cm. Die Äste waren alle von typischer Schlangen
fichtenn11.tUr. Die mittieren Äste waren c. 2 m. lang. Eine unten am Stamm 
genommene Bohrprobe zeigte 25 Jahresringe. - Die Schlangenfichte 2 war 
nur c. 1,2 m hoch. - Die Höhe der Schlangenfichte 3 betrug c. z,6 m, 
der Stammdurchmesser unten c. 7 cm. Die längsten Äste (c. 4 dm hoch 
am Stamme) waren bis 2 m lang, alle typis·che, horizontale oder schwach auf
gerichtete Schlangenäste. Eine unten am Stamme genommene Bohrprobe 
zeigte 17 Jahresringe. - Die Schlangenfichte 4 war c. 2,2 m hoch, der 
Stammdurchmesser unten c. 5 cm. Bemerkenswert war an der im iibrigen 
typischen Schlangenfichte das Vorkommen von 5 Ästen (den 5 untersten 
erster Ordnung) mit dorsiventraler Nadelanordnnng und reicherer Verzweigung. 
Die N adeln waren bier wie bei der gewöhnlichen Fichte relativ kurz, c. I 5 
- 1 7 mm lang, .während diejenigen der reinen schlangenäste wenigstens 20 

mm lang waren. W ahrscheinlich haben wir es bier · mit A ta vismus oder 
vielleicht mit einem Ansschlage von Hybridität zu tun. - Die Schlan-

Meddel . .fr. Statens skogs.försöksanst. I9o8 * 
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genfichte s (die vordere Schlangenfichte der Fig. 3) war c. 2, 35 m hoch, 
der Stammdurchmesser unten c. 3,5 cm. Die r I unteren Äste erster Ord
nung hatten alle mehr oder weniger ausgeprägt dorsiventrale Nadelanordnung. 
Erst die zwei (so und 6o cm langen), ihrerseits unverzweigten Äste (a, Fig. 4) 
unter dem r 4 dm langen, nahezu unverzweigten Gipfelteile, wie auch der 
Gipfelteil selbst, zeigten mehr ausgeprägte Schlangenfichtennatur. - Die 
Fichte 6 (siehe hinter der Fichte s, Fig. 3) war c. 2,9 m hoch, der Stamm
durchmesser unten c. 5 cm. Die Länge und die ziemlich schwache Ver
zweigung der Äste sowie die mehr oder weniger ausgeprägt allseitige Nadel
anordnung deuten bier auf Schlangenfichtennatur hin. Diese Eigenschaften 
aber sind nicht so stark ausgeprägt wie bei einer typischen Schlangenfichte. 
Wir haben es bier am ehesten mit einer wahrscheinlich hybriden Zwischen
form zwischen Schlangenfichte und gewöhnlicher Fichte zu tun. 

s. Dichotypische Pichte aus Porserum in Småland. 

Als »Dichotypie» bezeichnet Focke (siehe Kirchner,.Loew, Schröter: 
»Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen Mitteleuropas», Bd. I. Stuttgart rgo4, 
S. 38) »das Auftreten von zwei oder mehreren ungleichen Bildungstypen des 
nämlichen Organes auf ein und demselben Stock». Da dieser Ausdruck von 
S chröter (»U e ber die Vielgestaltigkeit der Fichte. » Vierteljahrschr. d. naturf. 
Gesellsch. in Ziirich, I 8g8, s. I 7 s) fiir Fichten, die zwei Formen auf dem
selben Exemplar vereinigen, aufgenommen ist, babe ich auch fiir eine derar
tige Fichte aus Forserum in Småland das Epitheton dichotypisch gebraucht. 

Die erwähnte, dichotypische Fichte wächst nahe den sogenannten Amerika
Gewesen gleich sudwestlieb des Bahnhofes von Forserum. Der Stamm war c. ro m 
hoch, der Durchmesser in Brusthöhe c. 2 o cm. Die unteren s Metern des 
Hauptstammes trugen Äste von ungefär gewöhnlichem Fichtenastentypus 
(Fig. 2). · Die oberen s Meter dagegen trugen Äste von ganz abweichendem 
Aussehen (Fig. 3). Eine starke Reduktion der Zweige anderer und 
noch mehr höherer Ordnung war bier eingetreten. Der obere Teil des 
Stammes bekam dadurch ein schlangenfichtenähnliches Aussehen. Die 
abweichenden oberen Äste hatten mehr allseitige Nadelanordnung, so auch an 
den Seitenzweigen. Die Nadeln waren ansserdem hedentend gröber und, 
länger (die meisten Nadeln mehr als 20 mm lang) als dieje1;1igen der nor
malen Äste (c. I 7 mm lang). - Die am stärksten hervortretende Knospen
variation hatte, wie Fig. I zeigt, den Haupttrieb getroffen. Aber auch ein
zelne Äste erster Ordnung zeigten deutliche Knospenvariation. Das war 
nämlich der Fall bei zwei Ästen des obersten Astquirles mit normalen Ästen 
(siehe Fig. 4). Die letzten Jahresteile der fraglichen Äste sind durch plötz
lich eingetretene Reduktion der Seitentriebe ausgezeichnet. Die äusseren, re
lativ schwach verzweigten Astpartien stecken gegen die iibrigen, durc:h 
reiche Verzweigung ausgezeichneten Astpartien stark ab. Wahrscheinlich 
haben wir es bei der dichotypischen Forserumer-Fichte mit einer durch 
innere Ursachen hervorgerufenen vegetativen Mutation zu tun. 

6. Säulenähniiche, Picbte. 

Nur wenige Angaben iiber das Vorkommen der Säulenfichte, Pz'cea excelsa 
(Lam.) Lk. f columnan's Carriere, bliegen isher in der Litteratur. vor Fiir 
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Schweden fehlen Angaben iiber Funde typischer Säulenfichte; eine oben 
columnans-ähnliche, dichotypische Fichte aus Dalarna ist aber von Erik 
Geete besebrieben worden (»Skogsvårdsföreningens tidskrift», 1907, S. 432). 
Wahrscheinlich sind jedoch vereinzelte, hier und da in Schweden vorkom
mende, säulenförmige Fichten zunächst zu f. columnan's C arr. zu rechnen. So 
scheint es wohl der Fall zu sein mit einer nahe Ölkällaren im Kirchspiele 
Hassie im nördlichen Västergötland wachsenden Fichte (Fig. I). 

Die erwähnte Fichte ist nahezu vallständig symmetrisch, säulenförmig. 
Die Äste sind alle relativ kurz, ausgebreitet, gewöhnlich ungefähr rechtwink
Iig von dem Stamme abstehend. Die untersten Äste sind c. 2 m lang. 
Die Äste erster Ordnung sind alle reichlich und dicht verzweigt. Die Zweige 
höherer Ordnung sind a uffallend kurz. Die N adeln sind kurz, n ur c. I 2 

mm lang, dichtsitzend. Die Astquirle stehen dicht und befinden sich alle 
in etwa demselben gegenseitigen Abstand; die Länge der J ahresteile des 
Haupttriebes scheint in der Regel c. 30 cm zu sein. -- Die Fichte trug 
im Winter I go6- o 7 ziemlich reichlich Zapfen. Die Schuppen waren kurz 
ausgezogen rhombisch, vorn q uer abgestumpft. -- Der Stamm war c. I 6 m 
hoch, der Durchmesser in Brusthöhe c. 28 cm. Eine in Brusthöhe genom
mene Bohrprobe zeigte 33 Jahresringe, alle relativ gleichförmig. 

7. Eine neue Form der Fichte mit abnorm er Chlorophyllbildung. 
Bei Humlekärr im Kirchspiele Hassie im nördlichen Västergötland 

wurde im Friihling 1907 ein Exemplar einer Fichte mit abnormer Chloro
phyllbildung angetroffen. Die Fichte war c. 6 m hoch, ihr Alter wurde auf 
c. 2 5 J ahre geschätzt. Der Durchmesserzuwachs der letzten 1 o J ahre be
Iief sich auf c. 45 cm. Die Fichte war noch rein steril. 

Riicksichtlich der Chlorophyllbildung weist die Rumlekärrer-Fichte be
deutende 1\.bweichungen von fruher bekannten Fichtenformen mit abnormer 
Chlorophyllbildung auf. Während z. B. die von H. Hesselman (»Mitteilun
gen der forstlichen Versuchsanstalt Schwedens», 1906, S. 65-77) näher 
besebriebene Sandviker-Fichte im Frählinge weisse oder gelbliche, erst im 
Herbste griinliche, schliesslich rein griine N adeln hat, ist das Verhältnis ein 
ganz anderes bei der Humlekärrer-Fichte. Bei dieser sind nämlich die Na
deln beim Treiben schwach chlorophyllfiihrend, hellgriin, deutlich heller als 
bei nahestehenden normalen Fichten. Erst im Laufe des Sommers tritt 
Weissfårbung (Entfärbung) der Jahresnadeln der dem Licht am stärksten ex
ponierten Zweige oder Zweigepartien ein. Die entfårbten Nadeln behalten 
ihre weisse oder gelbweisse Farbe noch bis tief in den Winter hinein, so 
wenigstens die am stärksten sonnenbeschienenen. Die Nadeln der schwächer 
besebienenen Triebe nehmen schon im Herbste eine typisch griine Farbe an. 
Die Nadeln der stä.rkst besehattenen Zweige sind gewöhnlich andauernd chlo
rophyllfiirend, rein griin. Die Einwirkung des Liebtes ist also hier eine 
ganz andere, die gerade entgegengesetzte gegeniiber der bei der Sandviker
Fichte, bei welcher die Nadeln der stärkst belichteten Zweigpartien am frii
hesten eine griine Farbe annehmen. - Als eine weitere Eigentiimlichkeit 
der Humlekärrer-Fichte sei hier erwähnt, dass vereinzelte Nadeln der Zweig
oberseiten andauernd die einmal angenommene weisse Fartie behalten. 

8. Tabulreformisartige Fichten aus Holaveden. 
Zwei Angaben iiber schwedische Funde der tabuliZ'jormzs-Fichte (Pz'ceo 
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excelsa tabukejormis) liegen in der schwedischen botanischen Litteratur vor. 
A. Tarssander (»Botaniska Notisen, Lund 1897, S. I 6g) erwähnt eine 
»Picea abies f brevijolia v. tabula:formis» aus Wårdinge in Södermanland und 
K. J o hanssan (K. Sv. Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Bd. 29, No. I, 

Stockholm I 8g7' s. zsg) eine tabula:formzs-Fichte aus Katthammarsvik, Got
land. Ganz sicher di.irfte es wohl nicht sein, dass in, den angefiihrten bei
den Fällen wirkliche tabula:formzs-Fichten (Picea excelsa tabula:formzs Carr.) 
vorgelegen haben. Mehrere verschiedene Formen tischförmiger ·Fichte wer
den nämlich in der Litteratur ·erwähnt. Ohne die Angabe eines bestimmten 
Formennamens sei hier eine Beschreibung einiger tabula:formzs-artigen Fichten 
aus Holaveden (Småland-Östergötland) geliefert. 

Die tabuheformisartige Fichte r (Fig. I) wurde im Gemeindewalde 
»Östra Holaveden», nahe Säfsjön im Kirchspiele Säby im närdlichen Små
land, gefunden. Sie hatte einen einfachen, c. 4 dm hohen Hauptstamm 
von c. 8 cm Durchmesser unten. Oben war der Stamm vallständig in 
mehr oder weniger horizontale, dicht zusammenstehende, bis I,s m lange 
Äste aufgelöst. Die unteren Äste waren gewöhnlich schwach abwärts
gerichtet, die aberen entweder harizontal oder schwach aufwärtsgebogen. 
Die Äste waren alle ausgebreitet mit etwa harizontal (plan) gerichteten Zwei
gen; Die Nadelanordnung war dorsiventral mit nach den Seiten gerichteten 
N adeln. Die N adeln waren gerade, ziemlich kurz und relativ breit, c. I 2 mm 
lang. Die Fichte war steril.- Die Fichte z (Fig. 2) wurde bei Buhlsjö im Kirch
spiele Sund im slidlichen Östergötland gefunden. Sie hatte einen ein
fachen, c. 27 cm hohen Hauptstamm von c. 7,6 cm Durchmesser. Der Stamm 
war oben vallständig in Äste aufgelöst. Die Äste waren mehr oder weniger 
horizontal, dichtstehend. Die unteren waren gewöhnlich abwärtsgebogen, oft 
dicht unterhalb der Spitzen von Maos i.iberwachsen. Die aberen waren oft 
nach der Spitze zu schwach aufwärtsgebogen; ein oberer Ast hatte mit sei
nem schräg aufwärtswachsenden, aberen Teile c. r,s m Höhe i.iber den 
Boden erreicht. Die Äste waren ausgebreitet mit dorsiventraler Nadelanord
nung. Die Nadeln waren gerade oder schwach gebogen, relativ lang und di.inn, 
c. I8 mm lang. Auch diese Fichte war steril. - Die Fichte 3 (Fig. 3) 
wurde nahe bei Forserum in der Staatsforst Österås im Kirchspiel Svinhult 
in Östergötland gefunden. Sie hatte einen einfachen, c. 4 dm boben 
Hauptstamm von c. 6 cm Durchmesser unten. Der Stamm war auch hier 
oben vallständig in Äste aufgelöst. Die unteren Äste waren schwach ab
wärtsgebogen, die aberen mehrtypisch harizontaL Die Äste waren c. I-r,s 
m lang. Der grösste Durchmesser der Krone beträgt c. 3 m. Die Äste 
waren ausgebreitet mit harizontal (plan) gerichteten Zweigen. Die Nadel
anordnung war dorsiventral. Die Nadeln waren gerade, kurz und ziemlich 
di ck, c. I o- I 2 mm lang. Die Fichte war steril. 

Alles spricht dafi.ir, dass wir es bei den oben besebriebenen tabul::eformis
artigen Fichten wirklich mit einer eigens ausgebildeten Rasse oder vielleicht 
Rassen der Fichte zu tun haben. Der frische und iippige Wachs und das 
Aussehen der erwähnten Fichten zeugen von einer von äusseren Verhältnissen 
ungehinderten Forrnentwickelung. 



U r Statens skogsförsöksanstalts samlingar. 

Fig. I. Föryngring af ormgran i blandbestånd af ormgran och vanlig gran. 
Dalarne. Orsa s:n. Hornberga by. 2111 1907. 

111eddclanden från Statens skogsförsö!.:sanstalt. H. 5. 

S!wgsz,årdsföreningens tidsknyt I908. 

Fot. af förf. 



Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot, af förf. 

Fig. 2. Blandbestånd af vanlig gran och ormgran. 
Dalarne. Orsa s:n. Hornberga by. 2/ 11 1907. 



:U: r Staten~ .skogsförsöksanstalto; samlingar. 

Fig. 3· Cirka so-årig ormgran. 
Dalarne, Orsa s:n. 

Brh. diam. Io,s cm., höjd c:a 
Hornberga by. 21/ 7 1907. 

Fot. af förf. 

111, 



Ur Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf. 

Fig. 4· Cirka IOO·årig ormgran med kandelaberformig krona af 6 grenar. Diam. vid brh. 
30 cm., höjd c:a 8 m. 

Dalarne. Orsa s:n. Hornberga by. 2/ 11 1907. 



Ur statens skogsförsökanstalts samlingar. Fot. af förf . 

.Fig. 5. Äldre, fristående ormgran. Nedre grenar teml. rikt grenade. Brh. diam. 24 cm., 
höjd c:a 9 m. 

Dalarne. Orsa s:n. Hornberga by. 27/ 7 1907. 



U r Statens skogsförsöksanstalts samlingar:. Fot. af förf. 

Fig. 6. Cirka 40-årig, fristående ormgran. Brh. diam. 19 cm., höjd c:a 8 m. 
Dalarne. Orsa s:n. Hornberga by. 2/ 11 1907. 



U r Statens skogsförsöksanstalts samlingar. 

Fig. 7· Fristående ormgran, bildande öfvergångsforrn till vanlig gran. 
höjd c:a 6 m. Ålder c:a 6o år. 

Dalarne. Orsa s:n. Hornberga by. 2/ 11 1907. 

Fot. a[ förL 

Brh. diarn. 19 cm., 



U r Statens skogsförsöksanstalts samlingar. Fot. af förf. 

Fig. 8. Slokgran (Picca excelsa Link fö vz1ninalzs Sparrm.). Brh. diam. 28 cm., höjd c:a 
9 m. Alder omkring So år. 

Dalarne. Orsa s:n. Hornberga by. 2/ 11 I 907. 




