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I det øjeblik man bliver mor, så giver man jo 
ultimativt sig selv. Der ligger en hel fysisk 
selvopofrelse i at blive mor. Man stiller sin 
krop til rådighed for noget.
Sofie Gråbøl, dansk skuespiller. Til ALT for damerne.

Klima.
Lappeløsninger duer ikke - grønnere byer gør
Susanne Grunkin, Danske 
Landskabsarkitekter på vegne af Green Cities CC

Træer i stressede 
gademiljøer med 
begrænset plads og 
svære vækstvilkår 
har ofte ringere 
effekt end træer
i parker.

erne koster menneskeliv.
Årsagen er træernes evapotranspiration,

der betyder ‘samlet fordampning fra et plan-
tedækket areal’. Fordampning fra jorden
skaber, sammen med at det levende plante-
materiale ånder gennem løvet, et mere svalt
og behageligt mikroklima omkring træerne.
Træer har dertil en evne til at blokere for op
mod 90 procent af solens stråler - afhængig
af bladenes tæthed - og samtidig nedkøles
asfalt og anden belægning omkring træerne.
Det giver et mere behageligt byklima, når de
hede somre er over os.

MEN TRÆERNES TRIVSEL er afgørende for at op-
nå den kølende effekt. Undersøgelser, hvor

man har sammenlignet træer i dårlig vækst
med træer i god vækst, har vist, at markant
dårligere vækstbetingelser er fatale for køle-
effekten. Et eksempel er visse arter af træer,
hvis evne til at ånde bliver reduceret med en
faktor 5, hvis rødderne vokser i sammen-
pakket og dårligt ventileret jord. Som det er
i dag, har træer i stressede gademiljøer med
begrænset plads og svære vækstvilkår ofte
ringere effekt end træer i parker.

Med andre ord: For at vi kan opnå størst
mulig effekt af bytræerne, bør de både plan-
lægges, plantes og plejes, så de yder størst
mulig effekt. Det kræver plads, gode vækst-
betingelser samt løbende vanding og tilsyn
ikke mindst i de unge år. Til gengæld er ud-
byttet mærkbart - og det øges år for år, som
træerne vokser til.

Dertil kan vi lægge træernes markante
miljømæssige fordele som CO2-optag og bi-
draget med at optage en del af den massive
regnvandsmængde, der også kommer til at
blive en større del af hverdagen fremover.

DET VIL VÆRE en helt naturlig at Odense og
flere af de andre større byer i Danmark plan-
lægger med langt flere træer i gadebilledet
målrettet der, hvor vi færdes som fodgænge-
re og cyklister, og hvor vi tager ophold.

I stedet for at lade lokalpolitikere ty til
lappeløsninger så bør vi samle os og gøre
fælles front for flere træer i byerne, nu hvor
de har mærkbare effekter på både det men-
neskelige og samfundsmæssige plan.

SYNSPUNKT: Der skal mere end kedelige lap-
peløsninger som solsejl til, når vi skal ruste
danske byer mod hedebølger. Flere store
træer i bybilledet er det mest langsigtede og
sikre svar på, hvordan vi planlægger byerne
for klimaforandringer. På én gang afhjælper
de både ekstremregn, storme og ikke mindst
hedebølger, og byen bliver både smukkere
og et sundere sted at leve i.

DE FLESTE AF os har oplevet, hvordan det føles
mere behageligt og svalende, når vi søger
skyggen under et træ frem for under et halv-
tag, et solsejl eller en parasol. Det er der en
forklaring på. Der er også en forklaring på,
hvorfor det er vigtigt at politikere træder i
karakter med en prioritering af det grønne i
byerne.

"Byen skal jo ikke kun være for de raske og
rørige og turisterne. Der er også sårbare bor-
gere, som måske skal en tur på apoteket, uan-
set hvor varmt det er", udtaler rådmand Sø-
ren Windell til Fyens Stiftstidende 20. juni
2022 – dagen hvor flere varmerekorder, ikke
kun i Danmark, blev slået.

BEDRE MIKROKLIMA MED bekvem luftfugtighed
og svalende skygge fra trækroner kan i yder-
ste konsekvens gøre forskellen mellem liv og
død. Det ser vi eksempelvis hos vores nabo-
er i Sydeuropa, hvor varmerekorder i storby-

Skolestart.
Større indsats mod børns fattigdom
Mads Madsen Henriksen, folketingskandidat, 
Socialdemokratiet Odense Øst, Vestre 
stationsvej 100, 1. tv., Odense C

på egen hånd. Men det er desværre langtfra
alle, der kommer med de samme forudsæt-
ninger. I 2020 voksede 56.500 børn op i rela-
tiv fattigdom, viser tal fra Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd. Det er en omstændighed,
der sætter et mærkbart præg på opvæksten -
og ikke på den gode måde. Det påvirker alt
fra sommerferieplaner, fritidsinteresser til
hvilken mad, der er råd til at lave, eller hvil-
ket tøj, der er råd til at gå i. Og hvad langt
værre er, så har det betydning for børnenes
muligheder for at skabe sig det liv, de øn-
sker. Børn, der vokser op i fattigdom, har en
dårligere chance for at gennemføre en ud-

dannelse, få en fast tilknytning til arbejds-
markedet og stifte familie.

Derfor skal der gøres en langt større ind-
sats for at få børn ud af fattigdom. Dels skal
forældrene hjælpes i arbejde – og der, hvor
det ikke er muligt, skal vi give børnene en
økonomisk håndsrækning. Vi er allerede
noget af vejen med målrettede ydelser til
børnefamilier. Men der kan og skal gøres
lang mere. Det kan være i form skolemålti-
der til alle, at hjælpe de unge til at få et fri-
tidsjob og målrettede kommunale initiati-
ver. Et samfund skal kendes på, hvordan det
behandler de svageste, og det forpligter.

LÆSERBREV: De første børn er startet i skole
igen. For 0. klasserne er det første gang, at de
skal prøve at gå rigtigt i skole. Udstyret med
rige mængder sommerfugle i maven, mor og
far på sidelinjen og skoletasker, der virker
enorme. Det er starten på, hvad der i de næ-
ste ti år bliver en helt central ramme for de-
res tilværelse.

Børn kommer med åbne sind og en natur-
lig sårbarhed, og nu skal ud at møde verden

Rusland.
Menneskeret?
Sven Rehn, Eriksvej 11, Assens

LÆSERBREV: Ruslands ambassadør i Danmark,
Vladimir Barbin, raser angiveligt over, at rus-
siske borgere må kæmpe med strammere
visumrestriktioner og dermed har sværere
ved at opleve Vesteuropa som turister. Isole-
ret set kan man nok synes, at det er synd for
russerne, når man kender deres hjemlige le-
vevilkår, at de ikke får lov til at opleve det
frie Vesten og fx. den frie presse, der har lov
til at udtrykke, at en krig er en krig.

Der hvor kæden springer fuldstændig af
Barbins argumentation er, når han med sin
appel udtrykker, at disse restriktioner hand-
ler om Vestens krænkelser af russeres men-
neskerettigheder. Man må i den forbindelse
spørge: Hvornår er den russiske ledelse be-
gyndt at interessere sig for de almindelige
russeres menneskerettigheder? Jeres historie
har igennem århundreder vist foragt overfor
jeres egen befolknings frihedsrettigheder, og
denne tilstand er på ingen måde blevet bed-
re under Putin – tværtimod.

Man må også spørge, hvorfor Barbin skæl-
der ud. Mit bud er, at han – på trods af sin
umiddelbart flotte position og sikkert over-
bevisende cv – reelt er en simpel kludeduk-
ke i Putins dukketeater. Barbin parerer bare
ordre og udtrykker, hvad Moskva beordrer
ham til.

Hvis han ønsker at blive på posten som
Ruslands repræsentant i København, må
han lade sig korrumpere og krænke sin egen
personlige ytringsfrihed og være et led i
Ruslands propaganda- og løgnefabrik. Dette
ved vi godt i Vesten. Derfor taler han nu for
døve øren. Med vores historiske viden om
russiske forhold trækker vi bare på skuldre-
ne. Du kan roligt droppe dine udfald.

Trivsel.
Alt for mange valg
Henrik Elmelund, Faaborgvej 402, Odense SV

LÆSERBREV: Mange unge mennesker mistri-
ves, som artikler i nærværende avis også har
bragt fokus på. Der er sikkert mange årsager
til dette, men jeg tror, at en af dem er følgen-
de: Danskerne er verdens mest sekularisere-
de folk, og dermed også verdens mest indivi-
dualiserede folk, er min påstand.

Der kan siges meget skidt om religion,
men op igennem tiden har netop religion
bidraget til at anvise mennesker deres plads
og rolle i livet. Den enkelte har så at sige
kunne overlade sin skæbne til rammer fast-
lagt udefra. Det kan vi danskere, og især un-
ge mennesker ikke forlade sig på i dag.

De unge har ufatteligt mange muligheder,
men dermed også et tungt og vedvarende
pres for hele tiden at skulle forholde sig til
valg og fravalg: aldrig er der en rolig stund,
og det er måske den pris, vi har måttet beta-
le for vores individualistiske samfund, som
jo ellers på positivsiden giver hver enkelt
mulighed for at leve sit liv efter eget ønske.
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