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Eftersom träd ofta planteras i samband med att ett husbygge avslutas 
kan vi kanske förvänta oss att den skola som är äldst, skall ha det tjock-
aste trädet på sin skolgård, om nu trädet  står kvar.

Men så enkelt är det inte, olika trädarter kan bli olika tjocka. Det 
finns listor över Sveriges tjockaste träd, eken i Rumskulla i Småland 
har uppmätts vara mer än 14 meter i omkrets till exempel. Medan det 
tjockaste körsbärsträdet inte är mer 4 meter i omkrets. Fast det är nog 
ändå ett väldigt stort körsbärsträd.

Varför är träd olika tjocka?
Inom en trädart kan tjockleken variera mycket beroende på växtplat-
sen. Träden växer långsammare mot norr men blir ofta äldre. Mot norr 
är antalet dagar då växter kan växa färre och under resten av året 
händer inte så mycket – de vilar. De äldsta träden i Sverige är små gran-
buskar uppe i fjällen. De har grenar som böjs ner av snön och rotar sig 
och kan enligt nya rön leva kvar under flera tusen år på samma plats. 
Men de blir inte högre än buskar och inte särskilt tjocka. 

Mycket beror också på jorden som trädet växer i, om den är sandig, 
lerig eller mycket mullhaltig. De flesta träd och buskar lever i samliv 
med svampar, mykorrhiza och är alltså beroende av att växa i en jord 
där svampen trivs. Tallar är kända för att kunna kolonisera sand och 
växer ofta på sandiga jordar. Lövträden skapar en mullrik jord när bla-
den multnar ner, något man ser om man gräver i en lund. Om träd får 
mycket näring och bra med vatten växer de fort. På skuggiga ställen, 
med trängsel från andra träd kan de inte utvecklas bra. Trädens rötter 
sträcker sig ofta tre gånger så långt från stammen som grenarna.

Höga träd eller tjocka träd
När nya träd planteras på skolgårdar och i parker väljer man numera 
ofta mycket stora trädplantor, där alla grenar tagits bort högt upp på 
stammen. Det är för att öka chansen att trädet överlever. Små träd ska-

Många klasser 
antog trädutma-
ningen

Många klasser antog utmaningen från klass 4 B i Haninge om att mäta träd. Det tjockaste rapporterade trädet 
var en ek på Ekerö som mäter 11 m i omkrets.

Grattis till vinnarna av trädutmaningen!
Bland de deltagande klasserna lottades ett forskarbesök ut och vinnarna är:

Klass 1 A, Kråkerydsskolan i Habo

Klass/år 1, Ekebyhovskolan på Ekerö

Klass/år 1, Gredelby skola i Knivsta

Klass/år 4 Skogsbo skola i Avesta

Korsberga skola i Vetlanda

Forskarbesöket genomförs under hösten 2008.

das ofta och blir aldrig stora. För att träden skall bli riktigt tjocka är 
det bra om alla grenar sitter kvar för då växer trädet mer på tjockleken 
och inte bara på höjden. Genom att högre sittande grenar skuggar 
de nedanför, tynar de nedre bort och dör. Det kallas kvistrensning 
och är lätt att se i en tät gran- eller tallskog. I en planterad skog vill 
man inte ha tjocka träd utan långa och raka. Motsatsen är när man 
hamlar träd för att få foder till kreaturen. Då stoppas längdtillväxten 
och trädstammen växer och blir snart mycket tjock. Dessa träd blir 
ofta ihåliga och multnar i mitten men kan leva mycket länge ändå. 
De är mycket viktiga för många svampar och insekter. 

Berättelser om träd
Det finns många berättelser om tjocka, speciella träd, som kunde 
bota tandvärk. En del hade hade håligheter under rötterna som man 
drog sjuka barn igenom för att de skulle bli  friska. Andra förde lycka 
med sig och ofta rastade man under särskilda karaktäristiska väg-
träd.
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