
Vad kommer just den här ekplantan att få 
uppleva om den får växa upp till en stor ek?

Låt trädet berätta!
Sök upp ett gammalt träd i din omgivning. Gör en berättelse 
med trädet som utgångspunkt. Vad kan det ha varit med om 
sedan det var en liten planta? Hur levde människorna i trak-
ten då och vilka skillnader fi nns mot hur vi lever och bor 
idag? Hur har landskapet förändrats under trädets levnadstid? 
Vilka historiska händelser har just det här trädet upplevt?

Läs mer om berättelsen som pedagogiskt verktyg på: 
www.bioresurs.uu.se/pdf/berattelsen.pdf

Fakta om Svenska träd fi nns på Skogssveriges hemsida: 
www.skogssverige.se/skog/svenskatrad/index.cfm

Linnés ask, som Linné beskriver i sin dagbok från 1741.
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Stora Karlsö utanför Gotland. På öns ”hjässa” står Linnés ask.

Om du besöker Stora Karlsö väster om Gotland kommer du i 
klart väder att se den imponerande siluetten av den klippiga ön 

på vars högplatå en ensam ask avtecknar sig mot himlen. Samma 
syn såg Linné år 1741 då han på sin gotländska resa anlände till 

Stora Karlsö. I sin resedagbok har han antecknat trädets omfång 
och höjd. Intressant nog är askens mått ungefär desamma idag, 

266 år senare. Man tror att asken började växa på 1500-talet – idag 
är den alltså ca 500 år gammal. Asken växer mitt i ett mångtusenårigt 
bronsåldersröse, och blev på så vis aldrig nedbetad av fåren på ön. 

Eftersom asken också står på öns högsta punkt har den både tjänat 
som sjömärke och som utsiktsplats. På 1500-talet lär sjörövare ha haft 
platsen som utsiktspost och under första världskriget användes platsen 
där asken växer som signal- och observa tionsplats. 

Asken har alltså bevittnat en mängd historiska händelser och man kan 
fantisera om vilka personer trädet har träffat och vad det har fått se 
under sin livstid. Kanske sjörövare, soldater på vakt, fi skarbönder, Linné 
med sin anteckningsbok, Oscar II:s jaktsällskap och så dagens turister 
med sina digitalkameror. Trädet har också fått uppleva hur omgiv-
ningen förändrats från ett fårbetat kargt landskap till en igenvuxen 
snårig enbuskskog, när fåren togs bort från ön i slutet av 1800-talet, för 
att så småningom återigen bli ett öppet landskap där får betar.

Ett träds historia 


