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Da Fælledparken Skatepark
blev udbygget i Køben-

havn i 2010 var forvalterne i
kommunens Center for Park
og Natur bekymrede for træ-
erne i omgivelserne. Særligt
den hestekastanje som stod
midt i banen, blev ikke levnet
mange chancer for at overle-
ve. Træets tilstand er da heller
ikke for god i dag næsten ti år
efter, men det var alligevel en
af de andre hestekastanjer
som bukkede under i tørken i
2018.

Den døde kastanje er det
nordligste af to kastanjer der
står på vestsiden af banen ud
mod Nørre Allé. De klarede re-
noveringen af banen i fin stil,
men træernes hvide blomster-
stande bliver hvert år til man-
ge kastanjer. Og fra det nu
døde træ dumpede de ned på
banen til stor irritation for ska-

En sørgelig historie om selvtægt på et flot gammelt træ der i fire år overlevede ringningen
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terne. Selv om kommunen
stillede kost og fejeblad til rå-
dighed for skaterne, var det
åbenbart ikke nok. I nattens
mulm og mørke i juni 2014 gik
en kastanjehader til angreb på
stammen med en økse og fjer-
nede al barken i en 30 cm bred
ring hele vejen rundt.

Ringning dræber træer
Gerningsmanden vidste åben-
bart at ringning er en af de
mest effektive måder at dræ-
be et træ, selv om eksekvering
af dødsdommen tager nogle
år. Transporten af sukker fra
kronen til rødderne bliver af-
brudt ved ringning, mens
transport af vand og nærings-
stoffer fra rødder til krone sta-
dig kan ske i veddet bag ska-
den.

Træet springer derfor ud i
nogle år efter ringning, men
hvert år holder den ældste (in-
derste) af de aktive årringe i
splinten op med at fungere.

Da der ikke dannes nye årrin-
ge i det område, hvor vækst-
laget (kambiet) er fjernet sam-
men med barken, så løber
træet tør for vandtransport.
Efter en kort årrække bliver et
ringet træ ofte tyndløvet i et
eller to vækstsæsoner og vis-
ner derefter.

Kastanjens kamp
De første par år efter hærvær-
ket var der ikke de store foran-
dringer at spore. Kronen blev
lidt tyndere, og træet satte
bundter af vanris lige neden
for skaden. Disse kviste gav en
vis forsyning af sukker til rød-
derne, men det udsatte ikke
træets død.

Måske ville kastanjehaderen
ikke tage nogen chancer, for
inden 2018 var vanrisene flået
af stammen, hvilket gav yderli-
gere barkskader.

Muligvis kunne træet have
klaret sig et par år mere, men
tørken i 2018 blev afgørende.

Den ringede stamme blev fremvist for en gruppe studerende i august 2014. Ringen er 30 cm bred hele vejen rundt.

Det blottede ved på stammen
tørrede ud, og kun få knopper
sprang ud. De små blade vis-
nede hurtigt i varmen. Mon
ikke nogle af skateparkbruge-
re savnede den svalende skyg-
ge fra træet i den hede som-
mer?

I foråret 2019 var den ringe-
de hestekastanje død og blev
sat til fældning. Nu står kun en
lille del af stammen tilbage
som en skamstøtte over det
stadig uopklarede hærværk .
Det ironiske er, at hestekastan-
jen midt på banen ikke har lidt
samme skæbne. Måske fordi
dens dårlige tilstand gør, at
der er færre blomsterstande
og dermed kastanjer hvert år.

De fleste elsker træer
Skatepark brugerne tager sig
godt af selve banen. De er selv
med til at holde banen ren
med kommunal kost og skovl.
Kommunen fejer ikke selve
skatearealet, bl.a. fordi det er
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2014
Hvor hærværket skete

2018
Hvor træet døde i tørken

2016
Hvor træet levede videre

2019
Lige før træet blev fældet
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for farligt efter arbejdsmiljø-
reglerne. Tankevækkende
nok.

Det er ikke normalt at bru-
gerne af et grønt område ta-
ger livet af træer. Det blev
bl.a. understreget af at Politi-
ken bragte en hel side om ka-
stanjen da ringningen var sket.
Den lokale Østerbro Avis brag-
te for nyligt en opsang til by-
delens unge og deres forældre
i en kronik over emnet træ-
hærkværk. Forargelsen er det
eneste gode ved miseren. Den
viser i dette tilfælde at der i
den brede befolkning er kær-
lighed til og respekt for gamle
træer. Kastanjemorderen er
som andre mordere trods alt
en sjælden undtagelse. ❏

De få udsprungne blade i 2018 visnede i tørken og varmen.
Hestekastanjen døde kort efter.

Men vanrisene blev flået af hvor-
ved dele af barken fulgte med.

Kastanjen blev fældet i juni
2019. En torso har dog fået lov
at blive stående. Bag den ser
man den endnu overlevende,
men tyndløvede kastanje i mid-
ten af skateranlægget.

Bundter af vanris skjulte næsten
hærværket.


