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Forord

naturen er lige uden for vores dør

Når maN Bor i eN By, med alt hvad det 
indebærer af trafik, støj, glas og stål, bygninger, 
asfalt, sten, beton og kunstigt lys, er træer måske 
det mest iøjnefaldende eksempel på, at naturen, 
selv inde i de største byer,  er lige her omkring os 
alligevel. Og de fleste af os følger med glæde – 
og nogle gange vemod – årets gang fra de første 
knopper på træerne, der endelig kommer efter 
en lang vinter, til bladene til sidst slipper taget 
og hvirvles rundt af efterårsvinden. Træerne er 
gemmested og levested for tusinder af dyr, fra de 
mindste biller, møl og myrer til flagermus, fugle 
og egern, og er dermed afgørende for, at endnu 
mere natur kommer ind i byerne. 

Jeg tror, at træer er vigtige for os alle. Træer 
er noget særligt, måske på grund af deres stør-
relse, eller måske fordi de kan blive så gamle, 
men det er næsten, som om træer har en slags 
personlighed. Når jeg ser et stort gammelt træ, 
tænker jeg på alt det, der er sket, mens det har 
stået og langsomt vokset sig større: alle de men-
nesker, der er gået rundt om det eller har siddet 
i dets skygge, børn der har klatret i det, fugle der 
har bygget reder i det og myriader af insekter, 
der har gnavet og tygget i grene og blade. 

Træerne er visuelle kendingsmærker, som 
vi orienterer os efter. De flytter sig ikke, men 
eksisterer som individuelle organismer, og når 

de har stået et sted i lang tid, får vi en relation 
til dem. Nogle arter har hængende grene, andre 
har krogede og klatrevenlige grene, nogle har et 
tæt og uigennemtrængeligt løv, andre lader lys 
slippe gennem i store flimrende pletter på jor-
den.  Men uanset så bliver træer til gamle ken-
dinge, hvis form vi kender på lang afstand.

I Danmark bor hele 86 procent af befolknin-
gen i en by, men at leve i en by betyder ikke, at 
man behøver at leve uden natur. Hvis man er 
opmærksom på det, og hvis man sørger for at 
give naturen i byerne så gode vilkår som muligt, 
kan man også have dejlige naturoplevelser inde 
midt i en by. Det er baggrunden for de projekter, 
som Statens Naturhistoriske Museum de seneste 
år har udført om naturen i byerne. 

Museet er ikke kun et sted med udstillinger, 
som man kan besøge. Vi engagerer os også i, 
hvad der sker uden for vores mure, ligesom vi 
etablerer samarbejder med for eksempel skoler,  
foreninger, medier og mennesker, som inte 
resserer sig for natur og videnskab. I 2013 valgte 
vi at sætte fokus på træer i byen og inviterede 
alle landets skoler til at fortælle om træer, som 
de syntes var værdifulde eller gemte på en sær-
lig historie. En række af de træer, som skole-
klasser fra hele landet har beskrevet, tegnet og 
fotograferet, er med i denne bog. 

‘Træer bliver til gamle kendinge, 
hvis form vi kender på lang afstand.’

Hanne Strager, 
udstillingschef / formidlingschef, 
Statens Naturhistoriske Museum 
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skolekonkurrencen 

NatureN i ByeN
se syv af vinderne

her i bogen

statens naturhistoriske Museum 
udvikler ny undervisning til skolerne

nAtUren 
soM KlAsseloKAle

elever fra hele landet har som led i en 
skolekonkurrence arbejdet tværfagligt med 

et træ fra deres egen by. Det primære formål 
var at få dem ud og opdage, hvor mangfoldig 

byens natur er. Blandt deltagerne var  
5e fra Stavnsholtskolen i Farum.

HvordaN får maN BørN og unge til at 
interessere sig for natur og videnskab? Hvordan 
kommer man ud af klasselokalerne og bruger 
naturen og det udendørs rum i undervisningen? 
Hvordan kan museet bidrage til at gøre under-
visningen i naturfag mere spændende, mere  
aktiv og mere relevant? 

Med det langsigtede projekt ”Naturen i 
Byen” bevæger Statens Naturhistoriske Museum 
sig udenfor murene, engagerer sig i aktiviteter 
og samarbejder med skoleelever, lærere og  
naturinteresserede over hele landet. I 2013 
satte museet fokus på byens træer med en 
landsdækkende skolekonkurrence, hvor skole-
klasser fra 4. til 9. klassetrin blev inviteret til at 
arbejde tværfagligt om naturen i byen. Projektet 

gik ud på, at klasserne skulle nominere et træ fra 
deres egen by. Nomineringen skulle indeholde 
en begrundelse for, hvorfor eleverne havde ud-
valgt netop det pågældende træ, og i øvrigt vise, 
hvordan de havde arbejdet med opgaven.

Bidragene til konkurrencen har været vidt 
forskellige. Klasserne har indsendt digte, op-
målinger, tegninger, beregninger, fotografier, 
forsøg, eventyr, hyldesttaler, tegneserier, rap-
sange, fagtekster, modeller, collager og meget 
mere. En ting har alle bidragene dog tilfælles: 
De er produceret af aktive elever, der med stor 
nysgerrighed har undersøgt, beskrevet og be-
handlet et træ i deres nærområde.

Det primære formål med konkurrencen var 
og er at få eleverne ud og opdage bynaturens 

mangfoldighed og få øje på de mange interes-
sante træer, der findes tæt på os i byerne. Ved 
at bruge træer i nærmiljøet kan undervisningen 
flyttes ud af klasseværelset, uden at det kræver 
en lang udflugt. Træerne i parken, skolegården, 
på torvet, i vejkanten eller på kirkegården er 
også natur, man kan blive klogere på.

Eleverne får imidlertid også et bredere ud-
bytte af konkurrencen. Ved at arbejde fagligt 
med konkrete træer i de nære omgivelser kan de 
både få udviklet deres sprog, tanker og begreber 
om bynaturen samt blive bevidste om naturens 
vilkår i byen og dens betydning for os.

En del af de mange træer, som Statens 
Naturhistoriske Museum præsenterer i denne 
bog, er blandt vinderne i skolekonkurrencen.
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4A fra Dyhrs Skole i 
Slagelse gik systematisk 
til værks, da de skulle 
tælle bladene på deres 
store skolegårdstræ.



Bytræets 
hIstorIe

Mennesket har plantet træer i byen 
gennem flere århundreder. nogle af 

de tidligste bytræer står endnu.
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Bytræets hIstorIe

træet 
sloG sent rod 

I Byen
Paris kom i 1800-tallet til at danne skole  

for træernes indtog i europas byer

LæNge var træer et sjældent syn i 
Europas byer. Bortset fra haverne omkring 
slotte og adelige palæer var bybilledet 
nærmest renset for grønt.

De tidligste egentlige vejtræer, som vi 
kender til, er de linde, der i 1647 blev sat 

på den nye allé Unter den Linden i Berlin. 
Men træernes indtog i byen som led i en 
struktureret byplanlægning fulgte først for 
alvor omkring midten af 1800-tallet. Her 
satte Napoleon III gang i byfornyelsen 
af Paris med imponerende boulevarder 

flankeret af træer – en stil, som kom til 
at danne skole rundt omkring i Europa.  
I Danmark var det først og fremmest arter 
som lind, elm og kastanje, der nu prægede 
bybilledet. De stod flot i det åbne miljø 
med store, brede alleer.

Berlin var i 1600-tallet den første by, der plantede træer langs alleer.

Der staaer en Lind ved Porten,
Ved Slusens hvide Strøm:
Jeg drømte i dens Skygge
Saamangen deilig Drøm.

◆

I Barken har jeg skaaret
Hvad helst jeg tænkte paa;

Lyksalig og bedrøvet
Jeg under Linden laae

◆

Idag, paa Reisen, maatte
Jeg Træet tæt forbi –

Skjøndt det var mørkt, jeg lukte
Dog mine Øine i.

◆

Og Grenene de suste,
Idet jeg drog afsted:

Kom hen til mig – de suste –
Her er dit Hvilested!

Verdens formentlig ældste bytræ er en  
4000 år gammel cypres, 

der står i en park i byen Abar Kuh i Iran. 
Træet spirede på et tidspunkt, hvor vi endnu 

havde stenalder i Danmark.

Den gamle cypres i Abar kuh, iran.

Peter Hansen: Legende Børn på enghave Plads, 1906-1907

Fra ‘Lindetræet’,  
Emil Aarestrup, 1834
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eN dag i 1600-tallet plantes et morbærtræ 
op ad Proviantgårdens gavl. Hvem der gør det, 
vides ikke. Proviantgården ligger helt ned til 
Københavns Havn, og måske har en sømand 
medbragt frøene fra fjerne egne. Men træet kan 
også være plantet som led i Christian IV’s be-
stræbelser på at starte en dansk silkeproduktion.

Gennem fire århundreder har morbærtræet 
haft meget foranderlige omgivelser. Proviant-
gården ligger næsten klos op ad Københavns 
Slot, som rives ned i 1700-tallet og bliver er-
stattet af det nye kongeslot Christiansborg. Det 
første slot brænder ned til grunden i 1794, og 
også det andet Christiansborg udbrænder 90 år  
senere. I 1800-tallet bliver den gamle Tøjhus-

havn kastet til, og i 1920 opstår på en del af 
området Det Kongelige Biblioteks Have.

Under de mange omvæltninger har morbær-
træet stille og roligt bredt sig ud fra Proviant-
gårdens gavl. I dag står det, med et figentræ som 
nabo, ret anonymt ved vareindgangen til Det 
Kongelige Bibliotek og Proviantgården. 

De tunge nederste grene snor sig hen over 
jorden, hvor træet gennem tiden flere steder 
har slået nye rødder. Trods sin anseelige alder 
er morbærtræet ganske livskraftigt med et tæt 
bladhang. Det er flere gange forsøgt podet, 
men hidtil uden held. Gartnerne beskærer træet 
nænsomt og lader det ellers stå i fred, når de da 
ikke lige plukker et par af de sprøde og søde bær.

sort MorBær
[Morus nigra]

Står op ad Proviantgården på Slotsholmen i København

historiens tavse øjenvidne
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Bytræets hIstorIe

en vinterdag i 1794 fyger gløderne om det nu fuld-
voksne morbærtræ. det er sandsynligvis en brand i 
en skorsten på Christiansborg, der den 26. februar 
udvikler sig katastrofalt. omkring 100 mennesker 
omkommer, og størstedelen af slottet nedbrænder. 
Men det lykkes at redde tøjhuset og Proviantgården, 
og morbærtræet bliver derfor ikke flammernes bytte. 
siden er flere brande kommet faretruende tæt på,  
senest i 1992, men hver gang har træet overlevet.

den 29. august er endnu kun få timer gammel, 
og regnen falder tungt over slotsholmen. I denne 
nat kommer verdenskrigen helt tæt på det gamle  
morbærtræ. I Proviantgården sidder generalstaben 
til krisemøde, for dagen før har regeringen afbrudt  
samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. Klokken 
4.15 sprænger tyskerne porten ved Frederiksholms  
Kanal, og snart efter er de danske vagter omkring 
Christiansborg erstattet af tyske. For første gang i 
træets lange liv er det omgivet af fremmede soldater.

1943 

storMen PÅ slotsholMen

1794 

PÅ KAnten AF KAtAstroFen

22 år er kun en kort stund i morbærtræets lange liv. 
Men for leonora Christina, datter af Christian IV, som 
sidder fængslet for højforræderi oppe i Blåtårn, føles 
indespærringen som en evighed. Kongedatteren gør 
alt for at holde sig beskæftiget i sin celle. en af hendes 
kæreste adspredelser er at dyrke silkelarver, som hun 
fodrer med blade fra det unge træ tæt på tårnet.

1763-1785 

et lysPUnKt I JAMMers MInde

trods omskiftelige omgivelser på Slotsholmen gennem fire århundreder  
har morbærtræet stået hele sit liv op ad Proviantgårdens gavl.

kun inde under træet fornemmer man dets høje alder.  
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Bytræets hIstorIe

‘Intet andet væsen 
er så omfattende og så 

snævert forbundet 
med menneskehedens 

skæbne som træet.’
Alexander Demandt, tysk historiker
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egetræet har siden 
1908 været midtpunkt 

for liv og leg i skolegården 
på Bagsværd kostskole

 & gymnasium.

6a Har arBeJdet med skolegårdens gamle 
eg i flere fag. Bl.a. har de beregnet træets  
daglige vandforbrug til 400 liter, og det tal har 
de perspektiveret ved at sammenligne med et 
afrikansk barn, som på et helt år kun bruger 
300 liter vand. Som led i deres arbejde med 
træet har eleverne også set nærmere på den 
tid, hvor det blev plantet. De har bl.a. hørt om 
Niels Bohr, der på det tidspunkt var godt i gang 
med sin banebrydende forskning. 

Bagsværd Kostskole & Gymnasiums motto 
Perseverando – gennem vedholdenhed – må 
siges at passe godt til det gamle egetræ. Det har 
stået her siden 1908, lige så længe som skolen. 
105 år er ingen alder for en eg, så elever og 
lærere vil mange år endnu kunne mødes her før 
udflugter og ved festlige lejligheder.

eGen PÅ BAGsVærd KostsKole & GyMnAsIUM
[Quercus robur]

Står i gården, tæt på skolens gamle hovedbygning, i Bagsværd nord for København

skolens 
naturlige midtpunkt

‘Skolens egetræ 
er det vigtigste træ 
for 6A, fordi det 

fortæller hele 
skolens historie.’

Lærer Lykke Jensen 
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NatureN i ByeN
Valgt af 6A på Bagsværd 

Kostskole & Gymnasium
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omkriNg 1880 lærer Filippa i skolen, at 
man kan så kernerne fra et æble, så et nyt træ 
kan vokse op. Det vil hun gerne afprøve, for 
hun kender et vildt æbletræ ude i skoven, hvis 
æbler smager rigtig godt. Resultatet bliver to 
små æbletræer hjemme i hendes have. Det ene  
havner i maven på en vildfaren ko, men det 
andet overlever, og tre år efter høstes de første 

frugter. Snart dyrker Filippas far, skolelærer 
Johannsen, træer med det søde æble på en lille 
planteskole. Kongen får tilsendt en kurv, og i 
1889 kårer Det Danske Haveselskab filippa som 
landets bedste æblesort. 

Æblet er den dag i dag meget populært. 
Det har sit udseende lidt imod sig, og derfor 
har frugtavlerne droppet det, men til gengæld 

plukkes det hvert år flittigt af haveejere over hele 
landet for at blive til grød og æblekage.

Alle filippatræers moder blev fredet i 1937. 
Under en storm i 1989 væltede træet, men det 
lykkedes at rejse det igen. Prisen var dog høj, for 
det gamle æbletræ måtte af med det meste af sin 
krone. I dag er det hårdt mærket af tidens tand, 
men det frister stadig med søde æbler.

FIlIPPA-Modertræ
[Malus domestica]

Står i privat have i Hundstrup nær Svendborg

her opstod danmarks bedste æble

‘Æblet er saftigt, vidunderligt 
parfumeret med en delikat syrlighed. 
Der er tale om et af vores allerbedste 

og mest karakterfulde spiseæbler.’
Meyers Madhus

i over halvdelen af sit lange liv 
har filippatræet været fredet. 

en storm i 1989 kostede træet 
det meste af kronen.
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horsens passer godt 
på Jyllands ældste træ

egen står ved voldgraven 
over for slottet. Den er et af landets 

tykkeste træer, men da den hule 
stamme gør den skrøbelig, står den 

beskyttet bag en indhegning.

BoLLeregeN har fået tilnavnet ”Vikinge-
egen”, da den ofte hævdes at være omkring 
1000 år gammel. Træet har været hult i flere 
hundrede år og er derfor vanskeligt at datere, 
men dendrologiske undersøgelser af en ned-
falden gren tyder på, at alderen er 600-650 år. 
Jyllands formentlig ældste træ er dermed noget 
under halvt så gammelt som landets ældste, den 
mindst 1500 år gamle Kongeeg i Jægerspris.

Egen er oprindelig spiret i fri natur, men er 
sandsynligvis allerede sidst i 1500-tallet blevet 
indlemmet som en del af haven omkring Boller 
Slot, der senere blev udbygget til en egentlig 
park. På et maleri fra 1860 ses den med en 
bænk omkring sin stamme, men i dag står den 
beskyttet af en indhegning.

Med en omkreds på op mod otte meter 
er Bolleregen et af Danmarks tykkeste træer. 
Horsens Kommune passer godt på egen, der 
senest i februar 2013 fik skåret en stor gren af, 
som truede med at få den til at revne.

Boller-eGen
[Quercus robur]

 Står i parken ved Boller Slot i udkanten af Horsens 
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‘Egen var tilskuer, 
medens hele stedets 
historie fandt sted. 
Da oprør og fejder 

ruinerede og 
splittede landet.’

Forfatter Annette Hoff 
i sin bog "Boller Slot i 650 år"
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‘Ved sådan 
Lejlighed nydes vel 
noget Brændevin, 
men højst sjælden 

i den grad, at nogen 
vanærer sig.’

Pastor M.G. Kragh 
beskriver stemningen ved et bystævne

Det gamle lindetræ er stivet 
solidt af ved foden. i tæt på  

200 år har det været landsbyens 
vartegn, og hver sommer bliver 
det klippet af byens borgere.

dAVInde-lInden
[Tilia cordata]

Står i landsbyen Davinde sydøst for Odense

pastor m.g. kragH, der fra 1819 til 1864 
var præst i Gelsted, har beskrevet, hvordan  
nærdemokratiet udfoldede sig, når gårdejerne 
siddende rundt om stævnetræet skulle træffe 
bindende beslutninger for hele landsbyen. 

‘Når Mændene i en By skulde gives deres Er-
klæring i en eller anden Henseende eller vedtage et 
Fællesarbejde, eller udrede Bidrag f.Eks. til brand-
lidte, da samledes de gerne på Stævne - en Plads 
midt i Byen, hvor der stundom findes plantet et 

Træ med en Stenkreds omkring - ved Lyden af et 
Horn, som Oldermanden svarer til.’  

I landsbyen Davinde kan man nyde synet 
af Fyns ældste bevarede stævnetræ. Linden blev 
plantet tilbage i 1816 af Johan Bülow fra Sande-
rumgaard som en gave til byen og er lige siden 
da blevet passet omhyggeligt af landsbyboerne. 
Hver sommer samles de stadig under den kup-
pelformede lind, når de holder en lille fest i 
anledning af den årlige klipning af træet.

her var beslutninger lov
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kviNde-egeN foran Viby Kirke er en af 
mange, som blev plantet over hele landet for 
at markere, at danske kvinder fik valgret med 
Grundloven af 5. juni 1915. 100-årsdagen for 
den store begivenhed nærmer sig, og nutidens 
mennesker nærer stadig varme følelser for de 
historiske træer. Men mange af kvinde-egene 
har måttet kapitulere længe før fejringen, fordi 
de blev syge og gik ud, faldt under storme eller 
– ofte med omfattende borgerprotester til følge 
– blev skamskåret og fældet.

Egetræet i Viby, der blev sat i 1916, har også 
haft en del at kæmpe med, fordi byen omkring 
det kræver sit. Bl.a. gik en renovering af P-plad-
sen nær træet hårdt ud over rodnettet med visne 
grene til følge. Kommunen har derfor måttet 
skære toppen af træet af, fordi dets grene truede 
med at falde ned over mennesker og biler. Nu er 
håbet, at Kvinde-egen kan overleve i hvert fald 
til sin 100 års fødselsdag. Derefter må det gamle 
mindetræ måske vige pladsen for et nyt.

KVInde-eGen I VIBy
[Quercus robur]

Står ved Viby Kirke i Aarhus

Mindetræ får 
kærligheden at føle
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‘Vi må gøre os mere umage for at passe 
på hinanden og naturen. Det er så let at tage 
den store beskæresaks frem: Klip, klip, klip 

og ups – så lægger vi fliser og asfalt 
hen over resten.’

Margit Johansen, byrådskandidat ved valget i 2005, 
i Jyllands-Posten om Kvinde-egen.

Da kvinder fik valgret i 1915, 
blev det markeret med plantning 

af egetræer mange steder i landet. 
kvinde-egen i Viby står endnu.
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skolekonkurrencen 

NatureN i ByeN
Valgt af 5C 

på dronninglund skole

eLeverNe i 5c havde mange flotte træer 
at vælge imellem i Dronninglund, men endte 
med at nominere ahorntræet i byens park til 
skolekonkurrencen, "fordi det er godt at klatre 
og lege i, og fordi man kan stå inde i det".

Set lidt på afstand kan træet godt ligne en 
tæt klynge af flere træer. Men de mange stam-

mer har én og samme rod, så når den gaffeldelte 
stamme har fået så markant en profil, skyldes 
det, at kommunens gartnere har opstammet 
træet. Ahorn blev i sin tid indført til mange 
danske parker fra Mellem- og Sydeuropa, 
men oprindelig forekom den formentlig også 
naturligt i det sydligste Skandinavien.

Ahorn I dronnInGlUnd
[Acer pseudoplatanus]

Står i hjørnet af byens park

træet med de mange stammer

gennem flere århundreder 
er ahorn blevet plantet i byer, 

først i parker, siden også 
langs gader og veje.

‘Hvis der ikke var 
træer i Dronninglund, 
så ville Dronninglund 

være kedelig.’
5C på Dronninglund Skole
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‘Så nu står han i 
Dronninglund by 
og har et øje på 

alle levende væsener, 
der går forbi.’

detAlJe slIPPer 
FAntAsIen lØs

5C på Dronninglund Skole opdagede et 
”krokodilleøje” i barken på et birketræ. 
Detaljen inspirerede dem til et eventyr 

om en krokodille, der efter at have mødt 
en fe vågner op som en hængebirk. 

Sidste sætning lyder:
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Bytræets hIstorIe

træer FrA syd 
ryKKer Ind I Byen

op geNNem 1900-taLLet kom der stadig 
større fokus på de grønne arealers betydning for 
Danmarks hastigt voksende byer, og træer var 
nu en fast del af bybilledet. I parkerne trivedes 
de generelt glimrende, men vejtræerne fik  
stadig hårdere betingelser, især fordi man var 
nærig med pladsen. Gartnerne skelede for  
meget til byernes gamle træer, som ofte stod 
med ganske lidt jord omkring sig, men også 
havde haft bedre plads, da de som unge træer 
voksede op f.eks. langs en markvej. Hvis et træ 
skal have optimale vækstbetingelser, har det som 

regel brug for omkring 15 kvadratmeter åben 
jord omkring sig, hvilket svarer nogenlunde til 
en parkeringsplads. Det vidste man ikke for om-
kring 30 år siden, og derfor er mange træer, der 
blev plantet i den periode, i dag døde.

Men ikke kun pladsen påvirker træernes 
trivsel – også klimaforandringerne spiller ind. 
Byerne er blevet varmere, og det har forlænget 
vækstperioden med 1-2 måneder og desuden 
givet hyppigere tørkeperioder. Derfor kan træer 
fra Syden nu trives her, og navnlig platanen har 
allerede sat et markant præg på mange danske 

byer. Fremover vil vi se flere og flere bytræer, 
hvis navne minder om deres fjerne oprindelse, 
heriblandt amerikansk ask, pagodetræ, tyrkisk 
hassel og ungarsk eg.

Langt de fleste bytræer er løvfældende. 
Nåletræer er sjældne i bybilledet, da de er 
mere følsomme over for vejsalt og mindre eg-
nede til beskæring end de løvfældende træer. 
Dertil kommer, at deres rodnet er en del mere 
plads-krævende. Der eksperimenterers dog med 
plantning af nåletræer, og blandt de arter, der 
måske vil slå rod i byens gader, er såmænd skovfyr. 

PlAtAn
[Platanus x hispanica]

UnGArsK eG
[Quercus frainetto] 

AMerIKAnsK AsK 
[Fraxinus americana]

... oG tre nye tre GAMle Bytræer ...

elM
[Ulmus sp.]

lInd
[Tilia sp.]

Ahorn 
[Acer pseudoplatanus]

Alle bytræer kræver plads, og nye arter skal have varme 
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Mere end hvert fjerde danske bytræ er en lind.
Hvert 16. bytræ er en platan, som dermed er den 

mest populære tilflytter i bybilledet.

Plataner trives nu glimrende i danske byer. De har glæde af det stadig varmere klima.



 

Byen er ikke kun bolig for  
mennesker, men også for dyr. 

træerne er helt nødvendige for, 
at naturen kan trives i en by.

lIVet I
Bytræet
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lIVet I Bytræet

De mange bygninger afgiver varme og ændrer dermed byens klima.

træer er med til at give hovedstadsområdet landets største biodiversitet.

i BioLogisk forstaNd er byen med sine 
fliser, asfalt og sten et klippelandskab, og især 
i en bys centrum kan naturen have svært ved 
at finde fodfæste. Men den gør det alligevel.  
I 1990’erne opgjorde biologer, at selv området 
lige vest for Københavns Hovedbanegård, en af 

Danmarks mest udprægede stenørkener, husede 
23 pct. af samtlige danske fuglearter.

De fleste af byens dyr trives selvfølgelig bedst 
i dens grønne oaser. Men selv om moderne byer 
rummer mange parker og grønne områder, som 
er velegnede til en rig flora og fauna, kan planter 

og dyr have svært ved at nå dertil, fordi barrierer 
i form af bl.a. tæt trafikerede veje og massive bo-
ligblokke spærrer vejen. Her er livet derfor dybt 
afhængigt af grønne korridorer som den vilde 
bevoksning langs banelegemer eller de rækker af 
træer, der er plantet i gaderne.

i modsætNiNg tiL skove rummer byer 
en meget stor trædiversitet, da en lang 
række forskellige arter står tæt sammen på 
små arealer i parker og villahaver. det er 
med til også at give en stor artsrigdom hos 
byens insekter og fugle. danmarks største 
biologiske diversitet finder biologerne fak-
tisk i det nordlige storkøbenhavns mange 
villakvarterer og grønne områder.

ByeN er fuLd af varmekiLder, og 
dens strukturer holder på varmen, så  
temperaturen i byen ligger flere grader over 
det omgivende lands. Mange sydfrakom-
mende træ- og dyrearter trives derfor kun 
eller fortrinsvis i vores byer. også byens 
lys påvirker biologien ved at gøre dagene 
længere og nætterne kortere. endelig er by-
ens klima generelt mere tørt, fordi vandet i 
stor stil ledes bort – og fordi byens store be-
hov for drikkevand får grundvandsspejlet til 
at falde, så vandhuller og vandløb tørrer ud.

Arterne FloKKes 
oM KØBenhAVn

Byen er 
en Ø AF VArMe

Nogle plantefrø kan 
overleve mange år 

under asfalt og beton uden 
at miste deres spireevne. 
Når f.eks. en bysanering 
atter blotter jorden, kan 

nye planter og træer skyde 
op efter årtiers dvale. 

FærdselsÅrer 
For Byens dyrelIV

træer beriger byen med et mylder af arter

Vejtræer fungerer som grønne korridorer, der giver vilde dyr passage ind i byen.
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Byens træer 
VrIMler Med FUGle

præcis som meNNesket har mange 
fugle valgt at leve i byen, hvor de finder både 
varme, føde og en stor variation af træer, de kan 
bygge reder i. Allerbedst trives fuglene i byernes 
gamle villakvarterer. Her er både tætheden af 
fugle og antallet af arter rekordstort. 

De fleste byfugle er dog i sin tid indvan-
dret fra skovene, og skiftet fra fri natur til by 
har stillet store krav til deres tilpasningsevne. At 

udnytte bymiljøets særlige muligheder optimalt 
kræver bl.a. en stor indlæringsevne, og derfor er 
det især fuglearter med store hjerner som f.eks. 
krager, råger, alliker og skader, der klarer sig 
godt i byen. Krager har vist sig at have lige så 
mange hjerneceller som en chimpanse.

Med ganske få undtagelser som duer og 
skader er byens fugle yderst populære. Vi  men-
nesker gør meget for, at fuglene skal føle sig 

velkomne i byen, og her spiller træplantningen 
en betydelig rolle. Det samme gør de mange 
fuglebade, fuglehuse og foderbrætter, som 
haveejerne lokker fuglene til med.

Også byens træer har meget glæde af fuglene, 
først og fremmest fordi de spreder træernes frø. 
Nogle typer af frø skal faktisk gennem en fugls 
fordøjelsessystem, inden de kan spire i jorden. 
Det gælder f.eks. hæg og røn.

sIlKehAle
[Bombycilla garrulus] 

Arten ses især om vinteren i mange byer. 
den lever bl.a. af frugterne fra rønnetræer, 
som er populære vejtræer, men elsker også 
halvrådne æbler og tjørnebær. de gærede 
bær ville være hård kost, hvis ikke fuglen 
havde en stor lever til at klare mosten.

GrØnIrIsK
[Chloris chloris]

en af de gæster, der hyppigst ses på villa-
havens foderbræt, er grønirisken, og det er 
ikke så mærkeligt. Bestanden er fordoblet 
siden 1976, og arten rykker længere og 
længere ind mod bykernerne. 

hUssKAde
[Pica pica]

skaden er i dag en af danmarks 
mest succesfulde byfugle. Parkerne 
giver skader og andre kragefugle en 
fordel. de er oprindelig steppefugle 
og drager nytte af parkernes græs-
plæner, hvor deres byttedyr ikke 
kan gemme sig for dem eller – som 
regnorme – er lettere at få fat på. 

om vinteren, når føden er knap, 
giver hundeefterladenskaber de 
altædende fugle et kærkomment 
kosttilskud. hunde fordøjer ikke 
specielt effektivt, og deres afføring 
indeholder derfor flere emner, som 
fuglene kan bruge, f.eks. kerner.

særligt blandt haveejere har 
skaden et dårligt rygte, fordi den 
plyndrer andre fugles reder, bl.a. 
solsortens. tørre tal viser imidlertid, 
at antallet af solsorte er steget med 
antallet af skader, så solsorten i dag 
er danmarks mest almindelige fugl.

solsort 
[Turdus merula]

Arten har tilpasset sig bylivet i så høj grad, at 
den kan efterligne menneskeskabte lyde som 
f.eks. lyden af ambulancer og mobiltelefoner.

Tyrkerduen (Streptopelia 
decaocto) er 17 gange 
så almindelig i byen som 

uden for. Blandt de 
trælevende fugle er den 
dermed den måske mest 

inkarnerede byboer.

At leve tæt på mennesket har vist sig at være en god strategi

FIsKeheJre 
[Ardea cinerea]

Fiskehejren er ikke en fugl, som vi normalt 
forbinder med storbyen, men i de seneste 
årtier er den for alvor begyndt at indtage 
parkerne. Arten blev før jaget intensivt, 
men efter at den blev fredet, er den i dag 
mere tillidsfuld, og de første ynglekolonier 
er dukket op i byparker. også villahaverne 
får besøg, især når de lokker med damme, 
hvor guldfiskene udgør et let måltid.
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roBInIe PÅ dyhrs sKole
[Robinia pseudoacacia]

Står i skolens gård midt i Slagelse

skolekonkurrencen 

NatureN i ByeN
Valgt af 4A

på dyhrs skole

det er det fLotte udseeNde, der har 
fået 4A til at vælge robinien i skolegården som 
deres bidrag til Naturen i Byen. Eleverne har 
arbejdet med træet i natur og teknik samt 
matematik, og blandt resultaterne af deres pro-
jekt er en optælling af træets blade. Robinien 
har mange små blade på sine kviste, så opgaven 
var udfordrende. 4A gik systematisk til værks 
ved at beregne det gennemsnitlige antal blade 
pr. kvist til 14, hvorefter de gangede op med 
kviste pr. gren, grene pr. stor gren, store grene 
pr. hovedgren og antal hovedgrene på stammen. 
Facit blev, at træet har 224.792 blade.

Robinien bliver i Danmark oftest kaldt falsk 
akacie. Det op til 20 meter høje træ har nemlig 
en vis lighed med akacier på grund af sine torne 
samt bladenes form. Arten har amerikanske 
rødder, men blev i 1600-tallet indført til Eu-
ropa, hvor en fransk gartner ved navn Robin 
plantede de første eksemplarer, deraf navnet. 
Hensigten med robinien var oprindelig, at 
den skulle udplantes i skove, men det er kun 
lykkedes på Balkan. På vore breddegrader er 
robinien først og fremmest blevet et populært 
prydtræ i parker og haver.

træet med de 
224.792 blade

‘Vi talte om objektivitet i en undersøgelse, 
kontra ”synsninger og gætterier”. Udregningen 

med antal blade på træet tog vi i fællesskab, da den 
havde voldt problemer og var endt ud i gætterier.’

Naturfagslærer Pia Wolff Kannegaard
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Om efteråret træder  
robiniens brune frugtbælge 

tydeligt frem. De bliver siddende 
 til langt hen på vinteren.
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de eneste pattedyr i byens træer er egern og flagermus.
Forskellene mellem dem er til at få øje på. 

soM nAt oG dAG

tre arter af fLagermus holder til 
i byens træer: dværgflagermus (Pipistrellus 
pygmaeus), brunflagermus (Nyctalus noctula) 
og vandflagermus (Myotis daubentonii). For 
alle tre gælder, at de sover om dagen og først 
kommer frem, når mørket falder på. De lever 
udelukkende af insekter, og når byttedyrene 
forsvinder om efteråret, går de i hi for vinteren. 
Mange mennesker synes, at de er uhyggelige, 

hvilket formentlig skyldes deres meget specielle 
udseende og det faktum, at nogle få sydameri-
kanske arter er blodsugende. 

Egern (Sciurus vulgaris) er særdeles aktive 
i dagtimerne, selv om de om sommeren tager 
sig et hvil midt på dagen. De lever primært af 
grankogler, men er i øvrigt på det nærmeste alt-
ædende. På meget kolde vinterdage bliver de 
liggende i deres rede, men ellers er de aktive hele 

året. Og egernet er særdeles populært blandt 
mennesker og kan i nogle tilfælde blive næsten 
tamme og spise af hånden.

Ud over deres levested har egern og flager-
mus nærmest kun én ting tilfælles, nemlig at 
de ingen skade gør på træerne. Et egern kan 
ligefrem hjælpe sit værtstræ ved at sprede dets 
frø. Det sker, når egernet f.eks. gemmer agern 
og bog til vinteren i små depoter i jordbunden.

eN vaNdfLagermus-HaN kan af og 
til vågne under vintersøvnen for at 
parre sig. den sætter sig på ryggen 
af en af de øvrige flagermus og bider 
den i nakkepelsen. når den sovende 
piber, kan hanflagermusen høre, om 
det er en han eller hun, den har fundet.  
I sidstnævnte tilfælde parrer hannen sig 
med den kun halvvågne hun.

fLagermuseNe lever i hulrum i 
stammen, typisk et forladt spættehul, 
hvor de har ynglekoloni om sommeren 
og går i hi om vinteren. Under dvalen 
falder deres kropstemperatur ned til 
et par grader. I hårde vintre sker det, 
at de flagermus, der sover yderst, dør.  
de døde flagermus er dog stadig til 
gavn for deres sovende artsfæller, da de 
isolerer mod kulden udenfor.

egerNet blev tidligere jaget for sin 
pels, og bestanden var i starten af 
1990’erne helt i bund. siden 1994 har 
det været totalfredet, og i dag er det et 
af de mest udbredte danske pattedyr.

egerNets rede bygges af grene, 
kviste, blade og mos tæt på træets 
stamme. egern har flere reder, som 
de bruger på skift. Kun sjældent lever 
dyret i huler i en træstamme. det skal  
nemlig altid have to udgange, hvis en 
mår pludselig kommer på besøg. 

af og tiL kan man se svampe hænge 
løst i et træs grene. dem har egern hængt  
til tørre som vinterforråd.

i daNmark findes der kun én egern-
art, men i godt tyve år, fra sidst i 
1980'erne til omkring 2010, levede der 
også en vild bestand af jordegern langs 
vestbredden af Furesøen lige nord for 
København. Mennesket var på spil, for 
bestanden blev grundlagt af undslupne 
eller udsatte kæledyr. I fagsproget var 
der tale om en forurening af den dan-
ske fauna, men problemet løste sig 
selv, da bestanden blev udryddet af en  
anden uønsket indtrænger, minken. 

I 2010 havde mindst 
seks kolonier af flagermus 

slået sig ned i Fælledparken 
i København.Hver koloni talte 

formentlig op til 200 dyr.

lIV oG dØd 
I hUlens MØrKe

trUet oG reddet  
AF MennesKet
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Hanflagermus (her en Myotis daubentonii ) parrer sig tit med sovende hunner.

FlAGerMUs 
[Her en Pipistrellus pygmaeus]

Flagermus bliver først synlige i byen, når de i skumringen 
forlader deres dagskvarter i træer og bygninger for at jage.

eGern
[Sciurus vulgaris]

egern er hele året et hyppigt syn i parker og haver, 
da de er dagaktive og ikke går i dvale om vinteren.
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Ofte skyder et 
eller flere egetræer op 

på et sted, hvor et egern 
har glemt et depot af 
agern, som det har 
gravet ned i jorden.
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 tIlFlyttere 
FInder VArMe I Byen

egeNtLig uNdgår de trælevende insek-
ter helst byen. De foretrækker nemlig et gam-
melt, dødt eller døende træ fyldt med råd og 
svampe, der udgør et perfekt spisekammer og 
samtidig byder på masser af hulrum. Den slags 
er der ikke mange af i byerne, hvor træerne ofte 
fældes eller går ud, længe før de bliver gamle. 

Alligevel huser bytræerne mange insektarter, 
der har udviklet sig til deciderede byboere.  
Typisk fordi de stammer fra varmere egne og 
derfor trives bedre i byerne, hvor temperaturen 
er nogle grader højere end i det omgivende land. 
Bymiljøet begunstiger med andre ord arter, der 
ikke hører naturligt hjemme i den danske natur. 

De eksotiske tilflyttere er ofte både smukke og 
farverige, men mange af dem skader deres værts-
træer eller truer hjemlige insektarter. 

Bytræer viser sig ofte at rumme arter, man 
ikke troede levede i Danmark. Der findes gan-
ske givet også insektarter i danske bytræer, der 
endnu ikke er blevet videnskabeligt beskrevet.

I et stort bytræ vil der skønsmæssigt leve omkring 
150 forskellige insektarter. Især eg 

og birk rummer en stor artsrigdom.     

Mange bytræer bærer præg af et livligt insektliv

tJØrnePrAGtBIlle
[Agrilus sinuatus]

Med sine glinsende farver lever 
arten op til sit navn. Fra sydeuropa  
kom den i 2007 til danmark, 
hvor den først blev observeret på 
tjørn. Allerhelst lever den dog på 
pæretræer. Med deres slyngede 
gange under træets bark hæmmer 
larverne tilførslen af vand og næring, 
og det slår i værste fald træet ihjel.

KonGesKJoldlUs
[Pulvinaria regalis]

Arten kommer oprindelig fra Asien. Værts-
træerne lever normalt fint med insekterne, 
som holder til på flere træarter, bl.a. ahorn, 
lind og kastanje. når hunnerne lægger æg, 
dækker de dem med en slags vokslag, som 
tydeligt ses som hvide plamager på træerne.

sPIndeMØl
[Yponomeuta sp.]

overtrækker deres omgivelser med hvide spindelvæv, 
som larverne spinder omkring sig som beskyttelse mod  
f.eks. fugle. normalt overlever træet dog indpakningen.

KAstAnJe-MInérMØl
[Cameraria ohridella]

Arten kom til danmark for ca. ti år siden. 
larverne lever af kastanjetræets blade, som 
allerede i juni visner og falder af. Angribes 
et træ flere år i træk, kan det dø, og i værste 
fald vil møllene helt fjerne kastanjetræer fra 
bybilledet. syd for grænsen har møllene et 
særlig blakket ry, da Biergarten-gæsterne 
døjer med de nedfaldende blade.

hArleKInMArIehØne
[Harmonia axyridis]

denne lille bille har i stort antal indtaget 
København og er nu ved at brede sig til hele 
landet. som et af de få trælevende insekter 
hjælper en mariehøne faktisk sin vært, da 
den æder lusene på bladene. da harlekin-
mariehønen har en særlig glubende appe-
tit på bladlus, blev den tilbage i 1960’erne 
udsat i bl.a. Italien, hvorfra den siden har 
fundet vej til det meste af europa. 

Men som så mange andre udsatte dyr 
fik også harlekinmariehønen alt for stor 
succes. I dag truer den med at æde de 
danske mariehønearter ud af naturen. og 
værre endnu: slipper bladlusene op, kaster 
den sig gerne over de hjemlige mariehøns, 
som dermed bliver endnu mere presset. 
harlekinmariehønen har derfor på få årtier 
skiftet status fra nytte- til skadedyr. sC
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eN raNk spidsLøN på Søndre Kirkegård 
i Kolding og den særlige stemning her blandt 
gravene har inspireret 8B til at skrive eventyr, 
krimier og digte, som emnemæssigt spænder 
vidt. Træet optræder bl.a. som en slags nedgang 
til Dødsriget, det hjælper politiet med at få 
den stjålne Solvogn tilbage til Nationalmuseet,  
og det minder os om at leve i nuet.

Spidslønnen er et træ, man lægger mærke 
til. Dels fordi den står isoleret på en græsplæne, 
dels fordi der er en iøjnefaldende kontrast mel-
lem den tynde stamme og den meget brede 
krone. Søndre Kirkegård blev anlagt for 100 år 
siden, men så længe har lønnen ikke stået her. 
Kirkegårdsgartneren ved ikke, hvornår den blev 
plantet, men et godt bud er, at det skete for om-
kring 50 år siden, nogenlunde samtidig med at 
man lige ved siden af indrettede en særlig grav-
plads for de 186 tyske soldater og flygtninge, 
der døde i Kolding mellem 1940 og 1948.

sPIdslØn PÅ KIrKeGÅrd
[Acer platanoides]

Står på Søndre Kirkegård i Kolding

en særlig stemning
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skolekonkurrencen 

NatureN i ByeN
Valgt af 8B

på Brændkjærsskolen

træet er let af få øje på, da det 
står på en separat græsplæne. 

Lige over for ligger en gravplads 
for tyske soldater og flygtninge.

‘Al den tid alene, jeg er blevet givet 
til at tænke, har jeg brugt på at lære, 

at jeg ikke skal lænke mine tanker fast til, 
hvad jeg ikke har, men derimod værdsætte, 

hvad jeg hver dag modtager.’
Træets tanker i et af klassens indsendte digte B
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træer i byerne forøger vores livskvalitet. 
deres grønne kroner skaber glæde og velvære. 

Bytræet oG
ByMennesKet
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Bytræet oG ByMennesKet

træer I  
MennesKehænder

træer gør Noget for menneskers vel-
befindende i byen. De giver en fornemmelse 
af, at selve byen er rodfæstet og accepteret af 
landskabet. De signalerer kontinuitet og his-
torie – en forbindelse til tidligere generationer. 
De menneskeliggør bymiljøet og gør det værd at 
værne om. Mon ikke 70'ernes trøstesløse bolig-
blokke ville være mere menneskelige og mindre 
udsatte for hærværk, hvis de var omgivet af store 
træer? Helt håndgribeligt gør træerne byen til et 
rarere sted at være ved at sænke temperaturen 
om sommeren og ved at rense luften. 

Byens træer bliver også flittigt brugt. Til at 
give skygge, til at stille cyklen op ad, til at snitte 

den elskedes navn – eller sit tag – i, og hunde 
forretter deres nødtørft på dem. Bytræer har i 
det hele taget svære kår. Pladsen er begrænset, 
og jorden omkring træet er ofte kompakt eller 
ligefrem asfalt- eller flisebelagt, hvilket skaber 
tørke omkring rodnettet. Rødder kappes over 
under gravearbejder, og vejtræer lider under vin-
terens saltning. Bytræer møder ofte motorsaven, 
når de kommer til at stå i vejen for bygninger og 
ledninger, efterhånden som de vokser op.

Byens gartnere har dog flere strenge at spille 
på, når de skal skabe det bedst mulige miljø for 
træerne. Bliver de plantet med rigelig plads om-
kring sig og med gode jordbundsforhold ned i 

1,5 meters dybde, har de fået en god start på 
livet, og skærme kan holde det skadelige vejsalt 
på afstand, når vinteren kommer. 

Alt sammen koster det penge – plantning og 
pleje af et bytræ løber let op i 50.000 kr. Men det 
er en klog investering i fremtiden, for træerne 
er nødvendige, for at også kommende genera-
tioner kan føle sig hjemme i byen. Fremtidens 
byboere vil endda blive stadig mere afhængige 
af træernes svalende skygge, for den globale 
temperaturstigning ventes især at ramme byerne 
hårdt. I årevis har mennesket over hele jord-
kloden vandret fra landet mod byen. Skal vi 
fortsat trives her, må træerne følge med.

livet er hårdt i byen – men bytræet er kommet for at blive

træer en en vigtig del af den grønne profil, som enhver by i dag gerne vil have.

15 kvadratmeter åben jordoverflade skal et nyplantet træ helst 

have omkring sig. Dermed "koster" hvert nyt træ en parkeringsplads i byen.Je
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træer må lægge bark til meget.

Byens mange træer har stor betydning for byboernes trivsel.

Mange sunde bytræer må fældes, fordi de kommer 
i vejen for eksempelvis bygninger, når de vokser op.
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sUttetræet PÅ thUrØ 
[Crataegus monogyna]

Står i Gambøt fiskerleje på Thurø syd for Svendborg

‘Vi havde skrevet et fint brev, hvor der 
stod, hvorfor sutterne skulle hænge så 
højt oppe i træet. De andre børn måtte 

ikke kunne få fat på dem.’ 
Fra bloggen ‘Ruby Kokott’

Når deN treårige skal sige farvel til sin 
sut, kan afskeden være smertelig. Men hvis 
hun hænger den op i et suttetræ, kan hun se, 
at mange andre har gjort det samme før hende. 
Og hun kan besøge træet og dermed også sin 
sut, hvis savnet bliver for stort. På den måde 
lindrer træet det svære farvel og hjælper barnet 
af med en vane, der i hendes nuværende alder er 
blevet dårlig – lidt som når helbredende træer i 
gamle dage, i hvert fald  ifølge overtroen, kunne 
hjælpe mennesker af med en sygdom.

 En en-griflet tjørn på den sydfynske ø Thurø 
regnes for at være Danmarks ældste suttetræ. 
Børn har med sikkerhed afleveret deres kæreste 
eje her siden 1963. En del af den farverige pynt 
hænges dog ikke på selve tjørnetræet, men på 
en vedbend, Hedera helix, som støtter sig op ad 
det. Suttetræer kendes også fra vores nabolande.

træer lindrer 
livets første farvel
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i fiskerlejet gambøt 
har børn gennem 50 år 
afleveret deres sutter 

til tjørnen og den vedbend, 
som træet giver støtte.
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i mere eNd 40 år har Dyssegårdsskolens 
platantræ stået som et fikspunkt i elevernes 
verden. Det er her, de mødes på deres første 
skoledag, inden de går ud i deres klasser. Det er 
her, de bliver afleveret, og her, de bliver hentet. 
Derfor har børnene en fornemmelse af, at træet 
altid har været her og altid vil være her. 

Platanen er et varmeelskende træ, og varme 
får træet på Dyssegårdsskolen ikke kun helt 
konkret takket være sin beskyttede plads inde i 

skolegården, men også i overført betydning, for 
eleverne nærer en meget stor hengivenhed for 
det. Det minder dem om sol og sommer, om 
kroneskjul og et dejligt hvil på den store sten 
under træet efter en udflugt, om tryghed og 
følelsen af at være tæt på naturen. Derfor værner 
de også om "Dyssens træ", som ingen skal sige 
noget grimt om. Det kommer klart til udtryk i 
deres ”Rap om Træet i gården”, der slutter: Og 
hvis du ikke kan lide vores træ, så skrub af !!!

‘dyssens træ’ vil altid være her

PlAtAn PÅ dysseGÅrdssKolen
[Platanus x hispanica]

Står i skolens gård i Gentofte nord for København

‘Jeg har ikke tal på, hvor mange timer jeg har 
brugt ved træet, men det er mange, og alle gode.’

Nikoline, 7A

skolekonkurrencen 

NatureN i ByeN
Valgt af 7A

på dyssegårdsskolen
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Den store sten under platanen 
indbyder til et hvil midt i en 

hektisk skoledag.
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Bytræet oG ByMennesKet

‘Jeg kan huske min første skoledag. 
Jeg var meget nervøs, og da jeg 

kom ind ad skolens port, var det første, 
jeg så, det store smukke træ, der stod 
og glimtede i solens skær. Dets blade 
lignede store lysegrønne smaragder. 

Det kom nærmest en i møde, 
og det føltes, som om det sagde til mig, 

at alt nok skulle blive godt.’
Søren, 7A, Dyssegårdsskolen, Gentofte
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På en efterårsdag står stilheden omkring 
træet i kontrast til det leben, der hersker 

her på en varm sommerdag.

BirkeN står ikke centralt i Stilling. 
Men det gør træet til gengæld i 8C's bevidst-
hed. ”Det har stor betydning for vores som-
mer og hele klassens sociale liv,” som eleverne 
udtrykker det. For på sin plads lige ved siden af 
badebroen er træet på varme dage en integreret 
del af sommerlivet, når det er bedst.

Som led i Naturen i Byen har 8C beregnet 
træets højde til 25 meter, dokumenteret fag-
begreber, analyseret bladenes farvestoffer og 
skrevet en række eventyr. I et af sidstnævnte, 
”Træets Skønhed”, fanger Emmy og Mia den 
særlige stemning omkring det store birketræ og 
badebroen: Sommerens varme stråler ramte let på 
træets grønne blade. Himlen blå og solen høj, der 
blandede sig med børnenes løb og leg, var et kende-
tegn på den blomstrende sommer.

BIrKetræ I stIllInG
[Betula pendula]

Står på stranden i Stilling nær Skanderborg

her samles 
sommerens bedste minder

‘På en eller anden måde 
symboliserer træet sol og 

sammenhold for os.’
8C, Stilling Skole
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skolekonkurrencen 

NatureN i ByeN
Valgt af 8C

på stilling skole
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Bytræets hIstorIe

71

Bytræet oG ByMennesKet

Bytræer 
GIVer oG tAGer

de giver os skygge for solen og ly for 
blæsten. De letter presset på kloakkerne under 
kraftig nedbør. De optager CO2 og reducerer 
luftforureningen ved at opfange skadelige par-
tikler via bark og blade. De skærmer for støj 
og hjælper allergikere ved at bortfiltrere pollen. 
Undersøgelser dokumenterer, at de forbedrer 
indeklimaet i bygninger, dæmper stress og ned-

sætter dødeligheden. Ifølge ny forskning kan de 
ligefrem forebygge vold og kriminalitet.

Byboeren har altså al mulig grund til at hol-
de af træerne. Men som med al kærlighed kræver 
også denne sine ofre samt et vist mål af over-
bærenhed. F.eks. kommer grene i karambolage 
med elledninger og vejskilte og falder ned over 
vejene under storme.Træernes rødder ødelægger 

kloakker og får fliser og asfalt til at krakelere. 
Langs veje kan de true trafiksikkerheden. De 
koster parkeringspladser. Og i villakvarterer kan 
de skabe bitter splid mellem naboer. 

Bytræernes positive effekter opvejer dog så 
rigeligt de negative, og derfor vil der også blive 
stadig flere af dem. Deres tilstedeværelse har en 
pris, men byen betaler den gerne.

Byboerne må ofre lidt for at få meget igen

Ved kraftig regn aflaster træerne kloakkerne, bl.a. fordi de har udtørret jorden omkring sig, så den kan optage mere regnvand.

når trærødder trives, kan hverken asfalt eller fliser holde dem nede.

et træ skærmer for solens skadelige uV-stråling.

ByeNs asfaLt og steN suger solens 
varme til sig. træer modvirker denne  
såkaldte varmeø-effekt med deres skygge 
og gennem fordampningen fra deres blade.
 
1 toN co2 kan et træ nå at opsuge i sin 
levetid. Bindingen er dog kun midlertidig, 
da kuldioxiden frigives igen, når træet på et 
tidspunkt rådner eller afbrændes.
 
står der træer op ad bygninger, 
isolerer de og skærmer mod vinden.  
energibesparelsen til opvarmning kan ud-
gøre 5 til 15 procent, og bruges der air-
condition om sommeren, kan besparelsen 
ifølge undersøgelser være op til 50 procent.

træer GAVner  
Byens KlIMA
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et nyt Kundskabens træ

i august går 5E og deres lærer en tur i 
nærområdet med kommunens naturvejleder. 
De får præsenteret mange forskellige træer, men 
de er ikke i tvivl, da de skal vælge, hvilket af 
dem de ønsker at arbejde videre med. Det skal 
være ÆBLETRÆET! ”Her ville jeg altså gerne 
bygge en hule,” råber en af eleverne henrykt, og 
sådan bliver det – næsten. I stedet for huler i 
selve æbletræet bygger børnene tilbage i klasse-
lokalet minihuler i store grene fra et andet træ, 
der netop er blevet stynet. Men træet har givet 
nedfalden frugt til de æblekager, som eleverne 
bager en fredag i september. Og arbejdet med 
træet i flere fag giver specialklassen en masse 
lærdom, som læsevanskeligheder ellers gør det 
vanskeligt for børnene at tilegne sig.

Almindelig Æble stammer oprindelig fra 
Centralasien, men nutidens træer er resultatet 
af flere årtusinders målrettet avl og har bevæget 
sig langt væk fra stamformen, som stadig vokser 
i det centrale Asien. Æblet har fulgt mennesket 
fra de tidligste kulturer, bl.a. symboliseret ved 
Kundskabens Træ, som i fortolkningen er ble-
vet til et æbletræ. For 5E's elever er æbletræet 
i Farum nu blevet en ægte kilde til kundskab.

‘Vores æBletræ’ 
[Malus domestica]

Står på Stavnsholtvej i Farum

‘Elevernes ejerskab 
til ”deres” æbletræ 

i Stavnsholt er vokset, 
og det er besøgt mange 

gange i processen.’
Sonja Bech, lærer for 5E 

på Stavnsholtskolen
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æbletræet inspirerede 
først eleverne til hulebygning. 

Men det endte med at give stof 
til en række skolefag.
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skolekonkurrencen 

NatureN i ByeN
Valgt af 5e 

på stavnsholtskolen
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Bytræets hIstorIe

til venstre ses hængepilen, som den så ud i maj 2013. til højre Hanne Birgitte 
nørballes billede af det "Joshua tree", hun så seks år tidligere i Californien.

midt i septemBer 2013 følger dag-
bladet Politiken op på Statens Naturhistoriske 
Museums skolekonkurrence. ”Fortæl om dit 
bytræ,” lyder opfordringen til bladets læsere, 
og et af bidragene kommer fra Hanne Birgitte 
Nørballe. Tæt på hendes hjem står en hængepil, 
som sidst på foråret for alvor har fanget hendes 
interesse. Ved synet af træet, som på det  
tidspunkt var blevet beskåret, kom hun til at 
tænke på et ”Joshua Tree” (Yucca brevifolia), 
som hun seks år forinden så i Californien. Hun 
oplever, at de to træer begge står i en stenørken, 
hvorfra de rækker deres arme op mod himlen.

Hanne Birgitte Nørballe er siden blevet 
opmærksom på, hvor mange ansigter træet kan 
have alt efter vejrliget, og har fotograferet det i 
gråvejr, blæst, solskin og sågar med en regnbue 
bagved. Hun hilser på træet hver dag, når hun 
cykler ud af sin gård, og føler, at det hver gang 
giver hende en opmuntring med på vejen.

hænGePIl PÅ FrederIKsBerG
[Salix x sepulcralis]

Står på parkeringsplads på Frederiksberg i København

Pilen peger mod himlen
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‘De fleste mennesker ser kun en kedelig 
parkeringsplads bag Netto, men jeg ser 

et smukt træ, der lever sit eget liv og 
vajer i vinden eller reflekterer solens 

stråler som en hilsen til mig.’
Hanne Birgitte Nørballe, Politiken-læser
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s tat e n s  n at u r h i s to r i s k e  m u s e u m
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

dU sKAl 
PlAnte et træ

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,

som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare

og være til lykke og læ.

Du skal åbne dit jeg.
Du skal blive et eneste trin

på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,

som når ud over dig.

Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte

om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.

For den skal du plante et træ.

Piet Hein


