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En oktoberdag i 1928 var
professor N.F. Buchwald fra

den daværende landbohøjsko-
le på botanikekskursion i Jæ-
gersborg Dyrehave nord for
København. Her bemærkede
han et fænomen som undrede
ham. En af hestekastanjerne
langs Fortunvej tæt ved Bak-
ken havde nogle underlige, af-
lange opsvulmninger på gre-
nene. Da han kom hjem for-
talte han to kolleger om træ-
et, nemlig professor i plante-
patologi C. Ferdinandsen og
konservator O. Rostrup.

Sidstnævnte, søn af den
navnkundige plantepatolog
Emil Rostrup, kunne fortælle
at hans far havde omtalt he-
stekastanjen i sin lærebog fra
1902, og at han selv havde ta-
get et billede af træet i 1921.
Formentlig havde Rostrup be-
mærket træet nogle år før da
Buchwald fandt en kvist med
symptomet i instituttets plan-
tepatologiske samling indsam-
let af E. Rostrup i april 1896.

Sparsomme kilder
E. Rostrup var imidlertid ikke
den første til at bemærke det
underlige fænomen. Tredive
år før var et tilsvarende træ i
Bonn blevet minutiøst beskre-
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TRÆSYGDOM. Efter 30 års undersøgelser konkluderede Buchwald at de sjældne
opsvulmninger nok skyldes virus, men hans oprindelige teori om en genfejl var et bedre bud

vet og undersøgt (Phillips,
1873). Her var konklusionen at
årsagen måske var en svamp.
Rostrup (1902, s. 26) henviste
til beskrivelsen, og Buchwald
brugte også kilden, da han
mange år senere beskrev resul-
tatet af sine undersøgelser
(Buchwald, 1961).

Udover de to beskrevne træ-
er nævner Buchwald to andre
kendte eksempler, begge fra
Danmark. Et blev fundet i
1931 i Charlottenlund, og et i
1943 i Store Heddinge på Sjæl-
land. Siden Buchwalds artikel
fra 1961 har vi kun set fæno-
menet omtalt i en bog om vi-
rologi (Schmelzer, 1977) og en
tysk lærebog om træsygdom-
me (Butin 1983, 1995).

Hestekastanjen fra 2012
Men i 2012 dukkede spørgs-
målet op igen. Bytræskonsu-
lent Carsten Visler fik til op-
gave at besigtige en hesteka-
stanje hvis grene brækkede af
og var til fare for omgivelser-
ne. Træet stod i Hvidovre og
havde haft knuder i årevis.
Hestekastanjen blev stynet til-
bage af sikkerhedsgrunde,
men lever endnu. Carsten søg-
te en årsag til de karakteristi-
ske knuder på grenene og
kontaktede Københavns Uni-
versitet for at høre nærmere.

Gennemskæring af knuder
viste bl.a. de karakteristiske

stjerneformede mønstre i ker-
nen og den tykke bark som er
afbildet og beskrevet i de få
kilder. Men at årsagen skulle
være noget biologisk som
svampe, insekter, bakterier el-
ler virus var svært at forestille
sig selv om både Butin (1983,
1995) og Schmelzer (1977) til-
skriver knuderne virus. Denne
overraskende antagelse skyl-
des nok at titlen på Buchwalds
artikel fra 1961 stillede spørgs-
målet ‘a virus disease?’ Men
det er jo værd at bemærke
spørgsmålstegnet.

Buchwalds projekt
Hvorfor mente Buchwald at
årsagen måske var et virus? Og
hvorfor tog det over 30 år før
han skrev om fænomenet?
Hans første hypotese var fak-
tisk at der var tale om en gen-
afvigelse, at træet var ’abnor-
mal in its genetic constructi-
on’. For at bevise det besøgte
han igen Dyrehaven og krav-
lede selv op i træet. Her pluk-
kede han 50 frugter så han var
sikker på at de kom fra heste-
kastanjen med knuder. 

Frugterne blev sået i urte-
potter i instituttets drivhus på
Landbohøjskolen, og 45 små
planter blev senere sat ud i af-
delingens have samme sted.
Atten år senere, i 1947, havde
ingen af planterne udviklet
opsvulmninger, og træerne

var nu for store i forhold til
pladsen.

Buchwald gav dog ikke op.
Han fik de 32 hestekastanjer,
som stadig var i live, flyttet til
Dyrehaven hvor de blev plan-
tet to steder. Det ene var langs
med Fortunvejen, tæt ved den
oprindelige allé som blev fæl-
det fem år tidligere, og det an-
det på en lille plads overfor
Restaurant Fortunen ved den
sydvestlige indgang til Dyreha-
ven. Han holdt øje med dem,
men i foråret 1961 havde in-
gen af de nu 28 tilbageværen-
de træer udviklet de karakteri-
stiske tenformede buler.

Herefter konkluderede
Buchwald at sygdommen ikke
var arvelig. Da han i mellemti-
den havde hørt at aflange op-
svulmninger på æbler måske
skyldtes virus, foreslog han -
som titlen viser - at virus også
kunne være årsagen på heste-
kastanje. I teksten skriver han
dog at knudernes oprindelse
er ukendt og må afklares i
yderligere forskning. Man kan
ikke laste ham at han efter
over 30 år ikke ville bruge me-
re tid på emnet. Men spørgs-
målstegnet beholdt han for at
vise at sagen var uafklaret.

Den mulige fejlslutning
Buchwalds forsøg på at påvise
arvelighed er klassisk: at sam-
menligne afkom med deres

Ved gennemskæring af bulerne
ses det karakteristiske, stjernefor-
mede mønster, den mørkfarvede
kerne og den unormalt tykke
bark. Det minder ganske om bille-
det i den danske artikel som er
gengivet til højre (foto af J. Koch).
Både Phillips (1873) og Buchwald
(1961) noterer at barken er 2-5
gange så tyk på bulerne sammen-
lignet med normal bark. Buchwald
betegner den mørke midte som
falsk kerneved. Foto fra 2012:
Iben M. Thomsen.
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Knuder på kronegrene af en hestekastanje i Hvidovre. Foto: Carsten Visler.

Langstrakte knuder på grene. Til venstre på fotos fra 2012 af Iben M. Tomsen.
Til højre på fotos af J. Koch gengivet i  Buchwalds artikel fra 1961.

Meget stor knude der er revnet som følge af den abnorme vækst. Foto: Iben M. Thomsen.

forældre. Men der er alligevel
problemer med hans forsøg.
Buchwald kendte kun moder-
træet med den særlige vækst-
form. Hvem der var pollen-
fædre til afkommet, kunne
han ikke vide, men det har
højst sandsynligt været heste-
kastanjer med normal vækst-
form.

Hestekastanjer har som de
fleste andre arter af træer to
sæt gener: et fra fadertræet
(pollendonoren) og et fra mo-
dertræet.

Hvis de aflange opsvulmnin-
ger skyldes et recessivt gen og
altså kun opstår når to reces-
sive genvarianter forekommer
hos det pågældende træ, vil
egenskaben ikke ses hos af-
kom hvor faderens gener er
normale. De vil nemlig domi-
nere det recessive anlæg til
knuder.

Hvis man derimod krydsede
to træer som har vækstformen
(eller selvbestøver et træ med
knuder), ville det recessive an-
læg blive afsløret. Det er des-
værre umuligt at vide om no-
gen af de frugter Buchwald
samlede, var resultatet af selv-
bestøvning.

Krydsningsforsøg
Hvis man vil teste hypoteser
om genafvigelser, må man
krydse træer med de specielle
knuder, eller i hvert fald af-
kom af sådanne. Faktisk er det
et helt klassisk design som
mange kan huske fra undervis-
ning i Mendels forsøg med
nedarvning i ærter.

Hvis Buchwalds F1-afkom
stadig findes, kan man krydse
dem med hinanden. Hvis knu-
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derne skyldes fejl på et enkelt,
recessivt gen, forventes F2 af-
kom at spalte ud efter klassisk
Mendels genetik: 25% med
knuder og 75% uden knuder.

Hvis man oven i købet kryd-
sede et afkom med et træ med
opsvulmninger (en såkaldt til-
bagekrydsning), ville det for-

ventes at halvdelen af afkom-
met udviser egenskaben (se fi-
gurens højre del).

Fordelen ved at krydse F1’er-
ne med hinanden vil imidlertid
være at ingen af forældrene
har symptomer (buler), så her
kan der ikke være tale om at
virus eventuelt skulle være

Klassisk krydsningsforsøg a la Mendel. Den recessive genotype aa, i
dette tilfælde hestekastanjen med knuder, krydses med en normal ge-
notype uden anlæg for knuder. Ingen af afkommet (F1-generation) vil
udvikle knuder. Hvis afkommet krydses indbyrdes (figur til venstre) , vil i
gennemsnit 25% få knuder. 50% vil have anlæg for knuder som ikke
kommer til udtryk mens den sidste fjerdedel er normal. Hvis F1-genera-
tionen bestøves af en anden recessiv genotype (til højre), vil afkommet
spalte ud i halvt af hver, men alle vil bære genvarianten for knuder.

overført fra forældre til afkom
(og hermed give opsvulmnin-
ger). Hvis kun nogle få afkom
(signifikant færre end forven-
tet fra figuren) får knuder, vil
det stadig pege på en nedar-
vet egenskab, men med en
mere kompliceret arvelighed
end blot ét recessivt gen.

Hvis hypotesen om at gener
er afgørende for egenskaben
bekræftes, kan man begynde
at lede efter hvilke gener det
er. Da der nok ikke er nogen
som ønsker at avle på denne
mutation, er yderligere studier
nok mest af akademisk inte-

resse i forhold til hvordan så-
danne misvækster opstår.

Den abnorme vækstform er
vel ikke direkte skadelig for
træerne, bortset fra risikoen
for at de tunge buler får grene
til at knække og at der kan gå
råd i knuderne når de spræk-
ker. Men den energi der er
gået til at danne ekstra ved og
tyk bark, kunne i stedet være
kommet rødder, skudspidser,
blomster og frugter til gode.

Jagten på afkommet
Nu var det så spændende, om
Buchwalds hestekastanjer sta-

Her er de så, hestekastanjerne, der blev plantet i forsøget i Dyrehaven i 1947. Der er masser af blomsterstande i træerne, men ingen buler på
grenene. Træerne kan ses på flyfoto fra 1999, men også i 1954.  Foto: Iben M. Thomsen.
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Gennemsavet bule med nyreformet misfarvning, nøjagtigt som på de
140 gamle tegninger i Phillips (1873). Foto: Iben M. Thomsen.

Tak Steen B. Hansen og Torben Chri-
stiansen, Naturstyrelsen Hovedstaden,
for at opspore Buchwalds heste-
kastanjer.

dig levede og i givet fald kun-
ne genfindes. Heldigvis var be-
skrivelsen af plantestederne
ret nøjagtig, og vi skrev derfor
til det lokale statsskovdistrikt,
Naturstyrelsen Hovedstaden, i
håb om at finde træerne.

Skovfoged Torben Christian-
sen gik på jagt og kunne snart
bekræfte at der stod en grup-
pe hestekastanjer, 15-20 styk-
ker, tæt på Bakken og lille an-
tal overfor Restaurant Fortu-
nen. De kunne godt være om-
kring 90 år gamle, og i hvert
fald var træerne ved Bakken
højst sandsynligt de rigtige
hestekastanjer.

Ved et besøg 9. maj i år
kunne det konstateres at in-
gen af hestekastanjerne havde
knuder på grenene. Men de
havde masser af blomster, og
en del af dem kan nås fra jor-
den. Det kunne være fristende
at sætte pollenposer på, lave
kontrollerede krydsninger træ-
erne indbyrdes og med pollen
fra hestekastanjen i Hvidovre.
Så skal vi bare plukke frugter-
ne, finde et sted at så kastan-
jerne og vente en årrække på
de første symptomer. Og da
man kan se de første tegn på
unormal vækst på 3-4 år gam-
le skud, burde det ikke tage så
lang tid som Buchwalds for-
søg. Det ville være en flot op-
følgning på hans tålmodige
arbejde hvis man på 100 års-
dagen for hans tur i Dyreha-
ven kunne give svaret.

Efterlyser andre tilfælde
Indtil videre må vi nøjes med
at glæde os over at detektivar-
bejdet har bragt os frem til
Buchwalds hestekastanjer som
forhåbentlig kan holde nogle

år endnu. Det kan være en in-
teressant historie at fortælle
de studerende på ekskursio-
ner, på hjemmesiden om Dyre-
haven og i Dansk Dendrolo-
gisk Forening.

Den beskedne omtale af
hestekastanjer med de om-
talte symptomer peger på at
de er sjældne. På den anden
side har Carsten Visler i 2019
fundet endnu et træ med
symptomet på et par grene.
Hvis der er læsere som kender
til hestekastanjer med tilsva-
rende symptomer, vil vi gerne
høre om det og helst med bil-
leder. Også selv om kastanjer-
ne ikke findes mere. Kontakt
Iben M. Thonsen på 2227 0500
eller imt@ign.ku.dk. ❏
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