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Fonds,- privat- og firmastøtte til Plant et Træ i 2016
Plant et Træ ejer ikke nogen form for formue, da alle bidrag går til plantningssagen. 
Vi kunne intet udrette uden den økonomisk hjælp fra følgende, som vi herved 
takker varmt:

www.plant-et-trae.dk

• Simon Spies Fonden
• Tips- og lottomidlerne
• Torkil Olesen (Privat)
• Toyota Fonden
• Viking Creas

• Arla
• Boxer TV
• Kubus
• Martin Pedersens Mindelegat
• Sitas

Ny formand for Plant et Træ, Jan Ejlsted
Vi byder direktør i Friluftsrådet Jan Ejlsted velkommen som ny formand og 
samtidigt nyt medlem i Plant et Træs bestyrelse. Vi har glædet os over, at Jan 
Ejlsted har accepteret at indtræde i den ledige bestyrelsespost, der bliver til 
rådighed efter landsformand Eric Petterssons tilbagetræden, og vi er sikre på, 
at Jan Ejlsted vil løfte arven efter Eric Pettersson.

Jan Ejlsted er 60 år gammel. Direktør i Friluftsrådet siden 1/2 2015. Han 
er uddannet lærer og han har i 15 år været direktør i Dansk Ornitologisk 
Forening, idet fuglesagen har hans betydelige interesse. Desuden har Jan fået 
en overbygning i international ledertræning, som bestyrelsen i Plant et Træ 
sikkert vil kunne drage nytte af i mange sammenhænge.
 
Jan Ejlsted har mange naturrelaterede interesser som fx. motionsløb, 
lystfiskeri, vandreture og sidst men ikke mindst fuglestudier i marken.
 
Det kan være forunderligt, hvordan tilværelsens oplevelser kan kæde sig 
sammen - også i dette tilfælde. Sagen er den, at netop Jan Ejlsted tilbragte 
en periode som hjælpelærer, på Danmarks første Naturskole, som Bjørn 
Døssing oprettede mellem Farum- og Furesø for mange år siden. Allerede 
på det tidspunkt viste Jan udprægede pædagogiske evner, og bidrog allerede 
der med gode observationer, og inden længe ledede han selvstændigt og 
med stor indlevelse flere af de daglige skoleklasser, de kom på Naturskolen. 
Han var - allerede der - et fremragende eksempel for flere af de studerende 
fra pædagogiske seminarier, som udførte deres afsluttende storopgave med 
Naturskolen som emne.
 
Og den naturinteresse holdt ved i 
alle årene siden, så i dag sker der 
det, at Jan kommer til at arbejde 
sammen med Bjørns søn, Jens 
Døssing. På den måde kan det 
blive et frugtbart samarbejde om 
Naturen, hvor Jens er Daglig 
leder af Plant et Træ under ansvar 
overfor bestyrelsen.
Vi siger hjertelig velkommen til 
Jan Ejlsted, som har den udstråling, der er så nødvendig i et vigtigt samarbejde 
mellem mennesker, børn og naturen.
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Tak til landsformand Eric Pettersson
Vores landsformand gennem 29 år, lektor emer.  Eric Pettersson, har rundet de 80 år, og nu føler han, at der 
må yngre kræfter til, så han vil trække sig tilbage til skovene ved Rathlousdal i Odder, hvor han bor med sin 
hustru, Elisabeth.

Da nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer i sin tid havde været landsformand for Plant et Træ i et 
kampagneforløb,  hvor der blev indsamlet 1.3 mio kr. til formålet og plantet 1,3 mio træer over hele Danmark, 
var det nærliggende at finde en værdig og egnet landsformand. Det var ikke nemt. Mange blev foreslået, men 
først, da der i 1988 blev peget på lektor på Arkitektskolen i Århus, Eric Pettersson, havde man fundet den 
rette, som med pondus og værdighed kunne føre Plant et Træ videre som en permanent og landsdækkende 
institution.

Det glædede alle, for uden den rette landsformand, ville alle tiltag måske ikke kunne lykkes.

Eric Pettersson startede sit musiske virke i Tivoligarden. Ikke den ringeste begyndelse for et entusiastisk og 
engageret menneske, der senere blev uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Fra 1970 til 2003 var Eric lektor på  Arkitektskolen i Århus. Og sideløbende ulønnet landsformand for Plant 
et Træ.

At have et fast arbejde på Arkitektskolens 
byplanafdeling faldt helt i tråd med at arbejde 
for og med træer, så gennem årene har Eric 
Pettersson udført mange mindeværdige 
opgaver, som Danmarkslunden ved Moesgård 
Museum, Fredstræ i Tivoli sammen med 
statsministeren og Victor Borge, talrige 
udstillinger, 10 undervisningsskove landet over, 
Den genskabte Kongens Alle i Sønderjylland, 
talrige frugtplantager til børnehaver, Udgivelse 
af bogen “2000 blade med digte fra børn og 
unge”, Udsendelse af kongelige Egetræer til 
samtlige kommuner i hele landet. - MEN, vi må 
stoppe med at nævne alle de beundringsværdige 
og inspirerende arbejder, som Eric Pettersson 
har stået i spidsen for.

Hertil skal til føjes 7 år i Odder Byråd og 
udgivelse af flere historiske bøger, som er blevet 
rost i høje toner.

Det kan ikke undre nogen, at Hendes Majestæt 
Dronningen velfortjent har udnævnt Eric 
Pettersson til Ridder af Dannebrog. Ikke mange 
fortjener denne hæder mere end han gør.
Fra Plant et Træ: Mange, mange tak for de 
forløbne år og alle gode ønsker for fremtiden.
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Platantræer på Berkeley Square i London

Pladsen er en grøn oase i den fashionable bydel Mayfair midt i verdensbyen, der aldrig sover. Oasen med 
platantræer - hvoraf de ældste blev plantet i 1789 – overlevede luftangrebene under Anden Verdenskrig og 
anlægget hører til et af byens velbevarede og højt påskønnede åndehuller den dag i dag.
Græsplænerne og de skyggefulde træer tilbyder sine gæster en herlig ro, som kan nydes fra en af de magelige, 
engelske havebænke, der med inskriptioner på messingplader erindrer om tidligere tiders gæster og beboere 
i området.

’A nightingale sang in Berkeley Square’ – teksten og melodien er fyldt med romantik, stemning og håb, som 
den blev sunget for de allierede tropper og alle andre af den engelske sangerinde Dame Vera Lynn ( 1917 ). 
Den, og utallige af Vera Lynns sange rørte hendes store publikum, og vil blive husket at enhver, der lyttede 
til dem. 
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Andy Peters er en af 3 gallionsfigurskærere i England. Siden 
1990 har Andy virkeliggjort hans ønske om at håndværket 
blev videreført.

I gamle dage havde ethvert større træskibsværft en skibs skærer.
Skibsskæreren skabte ikke udelukkende gallionsfigurer men 
også de mange dekorative træstykker der pyntede skibet.

Historien om træskibet Hermione
Træsejlskibet “Hermione”
Den originale 32 kanoners Franske frigat “Hermione” blev 
bygget i Rochefort i 1779 og sejlede General La Fayette til 
America i 1780. La Fayette sikrede 5 frigatter og 5,500 tropper 
som skulle hjælpe Americans i deres kamp for uafhængighed. 
“Hermione” gjorde tjeneste i Boston og i slaget om Louisbourg 
hvorefter hun returnerende til Frankrig in 1782. “Hermione” 
gik desværre til på hjemrejsen til Frankrig i 1792.

Man påbegyndte i 1997 i Rochefort en konstruktion af en replika af Hermione. In 2010 gik Andy i gang 
med meget grundige undersøgelser af projektet og påbegyndte arbejdet med gallionsfiguren i Maj 2011 - 6 
måneder senere var den færdig.

Nyd flere fotos af Andy arbejde på www.maritimawoodcarving.co.uk  
og ikke mindst Hermione på www.hermione2015.com/about.html

Job - Gallionsfigurskærer

maritimawoodcarving hermione2015
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Undervisningsskov
ved Økologienshave i Odder
Se video her
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Frugttræer, læ- og skyggetræplantninger
Igen i år har der - takket være vores private Træ    enner og venligtsindede virksomheder og fonde 
 - været leveringer af gratis frugttræsplantager, og læ- og skyggetræer til danske børneinstitutioner.

Børnene samles med forældre, bedsteforældre, institutionens personale og laver en dejlig plantedag. 
Heldigvis modtager vi mange fotos fra plantningerne.
 
Vi har indtil nu leveret over 335 Frugttræplantager og læ- og skyggetræsplantninger til ligeså 
mange børneinstitutioner i Danmark.

www.plant-et-trae.dk
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“Foto er venligst udlånt af Klostermarkens Børnehave i Ringsted”
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Gitte Christensen har arbejdet som 
kunstsmed i mere end 20 år og har 
lavet mere en 60 lystræer. Gitte er 
fascineret af træets vækst og synes 
at symbolerne i træet er meget 
smukt – Det at vi alle, er grene på 
det samme træ, med de samme 
rødder. At tænde et lys på et træ, for 
nogen eller noget, er en fin gammel 
tradition, som Gitte har været med 
til at udbrede og lystræerne har i de 
seneste år, vundet indpas i mange 
kirker og hospicer og det glæder 
Gitte meget at vide, at mange finder 
trøst, ved at kunne tænde lys på træet..

Kirketræer lavet at kunstneren  
Gitte Christensen www.gittechristensen.dk
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Plant et Træ deltog i Grøn Festival i Økologiens Have i September 2016.
En dejlig dag med mange der var interesserede i Plant et Træs arbejde.

Klar til Plantedag i Plant et Træ’s Danmarkslunden syd for Aarhus. 12 træer 
- der blev plantet.
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