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Af Eva Skytte, naturvejleder i
Dansk Skovforening

De flotte røde taksfrø mod-
ner nu. 

Det meste af taksplanten
er meget giftig.

Taksens frø modner fra slutningen af
august til begyndelsen af oktober. 

De fleste nåletræer har en masse
frø samlet i en kogle. Hos taks sid-
der frøene enkeltvis, og de kaldes
bærkogler.

Frøet er først grønt og minder om
et meget lille agern. Når det er
modent svulmer frøkappen (det lille
bæger som frøet sidder fast i) op og
bliver rødt. Man kan se begge for-
mer nu – men de røde er lettest at
få øje på.

Taks er tvebo – dvs. enten han-
eller huntræ – og kun huntræet har

Skoven lige 

Vidste du at taks måske indirekte
har givet Danmark sit navn. Dan
er navnet på en bue af taks, og
den folkestamme, der brugte
taksbuen kaldte man danerne. 

Danerne erobrede vores land
omkring 4. – 5. århundrede efter
Kristi, og landet blev opkaldt efter
dem – Danmark. Man har senere
fundet taksbuer i moser på Fyn og
i Jylland; de stammer måske fra
kampene dengang.

En af de ældste nulevende orga-
nismer er en taks der står i Eng-
land – man mener den er omkring
5.000 år gammel. Det ældste dan-
ske træ er omkring 200 år og står
ved Bromølle Kro, Jyderup.

Giftpile
Kelterne smurte en ekstrakt af taks på
spidsen af pile og lanser. Blev man
ramt af en giftpil døde man i løbet af et
par timer. Heller ikke i dag har vi nogen
modgift.

Lav en bue
Du kan bygge din egen bue ligesom danerne. Byg
buen af hassel – det er let at finde og fint at bygge
en bue af.

I England vokser der meget taks, og træerne
bliver meget højere end i Danmark. I middelalde-
ren var langbuerne det vigtigste våben i krig. Der-
for var der dødsstraf for at udføre stokke af taks
fra England.

Tegning: Eva Wulff, fra www.skoven-i-skolen.dk.

Et hedensk træ
I oldtiden blev træet dyrket som bolig
for krigsguden og bueskytten Ull. Rune-
tegnet Yr (senere Y og I) har fået navn
efter taks. Det oldnordiske navn for
taks betyder stedsegrønt træ. Yr er
også livsrunen.
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 nu – taks

Taks mod kræft
Giftige stoffer kan i nog-
le tilfælde virke helbre-
dende i små mængder.
Det gælder f.eks. taxol
som er et af de giftige
stoffer i taks – det er
virksomt mod kræft.

Taxol findes i træets
bark i meget små mæng-
der. Et  træ på 100 år
indeholder ca. 0.3 gram
taxol som svarer til en
enkelt dosis.

Produktionen af medi-
cin medførte at taks i en
periode var ved at være
en truet art i Amerika –
indtil man fandt ud af at
fremstille taxol synte-
tisk. Det er et af de
mest komplicerede
molekyler, som er frem-
bragt i et laboratorium.

Taks er giftig selv i små mængder.
Næsten alle dele af træet – især nåle-
ne og frøet – er giftige. Kun den
røde kappe, der sidder omkring
frøet, er ikke giftig. 

Forbrugerrådet anbefaler, at
man søger læge, hvis man har spist
mere end 5 frø eller andre dele af
planten. Heste dør med det samme
hvis de spiser mere end et halvt kg
grene.

Anvendelse
I gamle dag blev barken bl.a. brugt til flette- og
vævearbejde. Veddet blev brugt til bl.a. buer,
æsker, møbler, pæle med jordkontakt, spinde-
rokke, stokke, piske, værktøj, skafter til bestik,
vævskytteler og drejede ting.

I dag bruger man taks til gravkranse, træ-
drejearbejde og specialbyggede buer.

Vidste du at fugle kan tåle at spise frøene selvom de er giftige. Det
er den strategi takstræet bruger til at få spredt sine frø. Kappen gør at
frøet er let at få øje på, og fuglene kan godt lide den. Frøet passerer
gennem fuglens tarmsystem uden at blive nedbrudt.

Fuglen sørger for at taksfrøet har en lille madpakke med. Når
det lander sammen med fugleklatten har frøet ekstra næring at
starte væksten på.

bærkogler. Kigger man nærmere 
på det røde bær kan man se et 
hul i enden, og derinde sidder et
grønt frø.

Taks er et lille træ, der kan blive
op til 14 meter højt, men man ser det
også ofte som busk med flere stam-
mer. Det vokser meget langsomt –
mellem 1 og 30 cm om året.

Taks er – sammen med enebær og
skovfyr – de eneste oprindelige nåle-
træer i Danmark. Den var almindelig i
oldtiden, men bl.a. på grund af over-

udnyttelse er den næsten forsvun-
det fra de danske skove. I dag vokser
den kun naturligt i Munkebjerg-
skoven ved Vejle. Som prydtræ er
taks dog plantet i mange haver, par-
ker og på kirkegårde.

Taks har ingen betydning for skov-
bruget i dag, men det var tidligere en
vigtig træart. Veddet er især kendt
for at være godt til buer. Taksbuer er
meget stærke, og de kan skyde en pil
gennem en brynje. Man har også
lavet tøj af basten. 
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