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Kirkegårdens stedsegrønne planter 

Planterne på kirkegården er ofte stedsegrønne 

planter. I Danmark vokser der oprindelige 

nåletræer. Andre nåletræer er indført fra andre 

lande. Taks er sammen med ene og skovfyr de 

eneste oprindelige nåletræarter i Danmark.  

 

Enebærbuske 

 

 

 

Taks 

Taks har været meget almindelig i Danmark i 

Oldtiden, da klimaet var varmere. Nu bruges det 

som prydtræ i haver, parker og på kirkegårde. 

Træet kan blive 14 meter højt. Taks vokser 

langsomt, og har ofte flere stammer. Ung bark er 

rødbrun. Gammel bark er gråbrun og skaller af. 

Træet indeholder olie og ikke harpiks. Det er 

meget holdbart og elastisk. Det fandt oldtidens 

mænd ud af, så de lavede buer af taks.  

Det gør man stadigvæk. Billedskærere og 

trædrejere bruger taks, fordi veddet er så fint. 

Lige under barken sidder basten. Den kan bruges 

til at flette med. De fineste basttråde er blevet 

brugt til at væve tøj med. Taks er giftig for både 

dyr og mennesker. De grønne dele på taks - nåle 

og frø- er meget giftige. Den røde frøkappe  

omkring frøet er ikke giftigt. Heste bliver syge, 

bare de æder nogle få nåle. De dør øjeblikkeligt, 

hvis de får mere end 500 gram. Når fugle spiser 

taksfrø, sker der ikke noget ved det. Frøene 

passerer fordøjelseskanalen, og træet bliver 

spredt med fugleklatterne. Taks bliver brugt til at 

lave kemo- medicin af, for at behandle personer 

med kræft. 

Bær på taksplanten 

 

 

 

 

 

Kamp i Middel-

alderen med bue 

og pil af taks 



 

 
 

Kirkegården Stedsegrønne planter Baggrund 

 

Enebær 

 

Ene 

Nåletræ eller busk, som hører hjemme i 

Danmark. Den vokser vildt på heder, og plantes i 

haver og på kirkegårde. I biblen fortælles det, at 

Kong Salomon byggede et tempel af cedertræ og 

enebærtræ fra Libanon. Enebær lugter godt, og 

man kan snitte fine ting i enebærtræ. Olien fra 

træet bliver brugt til medicin og gin (alkohol). 

Bærene bruges som krydderi i mad. 

 

C 
Cypres 

Nåletræ. Stammer fra Cypern, men vokser flere 

steder omkring Middelhavet, hvor det kan bliver 

60 m højt. Det blev brugt til bygnings- og 

skibstømmer, mumiekister, møbler, våben og 

musikinstrumenter. Topskuddet på cypres 

hænger nedad, og danner et C som i Cypres. 

Cyprestræ dufter godt. Olien fra træet bliver 

brugt til kosmetik og medicin. I Danmark bliver 

træet ikke højt. Det plantes på kirkegårde og i 

haver, og bruges som pyntegran. 

 

Thuja

 

Thuja ligner cypres, men toppen vokser lige opad. 

Thuja har form som et juletræ, men grenene 

sidder spredt på stammen. Thujas nåle er formet 

som små skæl. De er grønne og blanke, og hvert 

skæl har en lille hvid plet på undersiden. De små 

skæl ligger som små teglsten udenpå hinanden. 

Træet kan blive højt. Det bruges som prydtræ i 

haver, parker og på kirkegårde. Grenene bruges 

som pyntegrønt. 

 

Buksbom 

På mange kirkegårde vokser der buksbom. Den 

bruges som hæk eller plantes på gravene. En 

buksbom kan blive meget høj og bred, hvis den 

ikke klippes. Buksbom kan klippes i forskellige 

former og bladene lugter kraftigt. Det er meget 

tungt og hårdt træ, der er blevet brugt til 

træskærerarbejde.  

 


