
 Nogle dyr bygger reder. Nogle gør ikke.

Jeg har gået og tænkt på hvad et hus er, og hvad det ikke er, og hvad et bedre ord, for det koncept 
som ordet ”hus” dækker over kunne være.

Rede. Hule. Bo. Bolig. Tilholdssted. Tilflugtssted. Gård. Hal. Tue. Slot. Værelse. Stade. Gemmested. 
Hjemstavn. Shelter. Hytte. Skur. Akvarium. Hul. kasse. terarium.

Nogle af ordene knytter sig til den handling de er ment til, andre knytter sig til bestemte arter. endnu 
andre til formen der definere dem.

Ordet ”rede” stikker ud. Det er på en ligesom et ord for sig selv, hvad angår ord som har noget med 
det at bo at gøre.

Rede har derimod affødt mange andre ord og talemåder og kulturreferencer, og er stammen for 
mange ord som man ikke umiddelbart kan drage paralleller til eller fra.

Rede. At være rede. Redelighed. At flyve fra reden. Redekam. Fuglerede. One flew over the cuckoo's 
nest.



 Jeg har egentlig altid været dybt 
fascineret af hvordan fugle kunne 
bygge reder. Ja både hvordan, 
konstruktionsteknisk -hvordan er en 
rede opbygget men også rent 
praktisk, med deres bare næb, 
uden stilladser og andet materiale 
end hvad de lige har for hånden. 
Næbbet altså. Eller vingen?
Jeg har intet næb, så jeg vil prøve 
at besvare den tekniske del af 
spørgsmålet i denne udredning.



 Her kommer:

Teknisk ståbi til fugleredebyggere. Fugle som mennesker.

Med menneskelig indgangsvinkel.

Introduktion.

Menneske Huse er oftest konstrueret sådan at tyngdekraften er den vigtigste styrkegivende faktor. Det gør i 
højere grad ”huse” til stabler af materialer (mursten, beton, stål, træ og glas). Intet hus vil holde til at man tager 
det op og ryster det med bunden i vejret. Det skyldes tre ting:



1: et materiales styrke (både træk- og tryk-styrke) er ikke lineart proportional med emnets dimension.

2: Den moderne byggeindustri, domineres af standardiserede produkter og det mere reglen end undtagelsen 
at disse bliver transporteret over meget store afstande. Standard produkter er designet til at kunne bruges i 
mange forskellige sammenhænge, og skal desuden i reglen kunne bæres af et menneske for at være brugbart 
i byggeri. Begge dele resultere i at standardelementerne er små, i alle udstrækningsretningerne, sammenlignet 
med gennemsnitsstørrelsen på menneskehuse, og at de har en ”simpel” form. Eksempel: en mursten.

3: Mange af de dyrearter der bygger reder, bygger en ny, hver gang de yngler, hvert år, eller ligefrem hver nat, 
som fx dådyr og gorillaer. Kun ganske få arter konstruere rent faktisk reder, der skal holde hele deres liv. Det 
er blandt andet. Bævere. Myrerer. Snegle. Bier. Termitter. Og mennesker.

Mennesker bygger ikke kun deres reder til at holde hele deres liv, men flere menneskers liv.

Menneskenes reder er således de ældste af alle i dyreriget. Rekorden går til et eksemplar fundet i det 
nordøstlige hjørne af saharaøkenen. Den er en pyramide. En rede for de døde.

Når reder skal holde så længe er der ofte brug for at lave om løbende og det leder tilbage til begrundelse 
nummer to, at de anvendte materialer skal kunne skilles ad, uden at hele konstruktionen går i stykker.

Fugle gør tingene anderledes

Fuglereder kan opdeles i fire konstruktionstyper:



 -hulereder, hvor reden ikke bygges men graves ud som en hule, i dødt ved eller i skranter og skråninger.

-vævede reder hvor det anvendte materiale er blødt og bøjeligt, men hvor materialet spændstighed ikke spiller nogen stor rolle. Altså fibrøse 
materialer. Ålegræs, græs, blade, dyrehår, tang, snore, plastiknæt. Her afhænger konstruktionens styrke af: 1: Antallet af skæringspunkter 
mellem fibrene 2: det interne tryk mellem fibrene og 3: fibrenes overfladetekstur -hvor ru eller glatte de er.

-sammenlimede reder hvor konstruktion er en blanding af fibre og et limene stof. Svalereder er et eksempel, hvor strå og mos og kviste, 
kittes sammen af svalernes spyt.

-Fjederreder som vil være fokuspunktet i ståbien. Her konstrueres reden af elastiske moduler. Det være sig alle former for spændstige kviste, 
rør, strå. Denne type er den foretrukne teknik at bruge hvis man vil bygge i trækroner og grene, hvor den primære udfordring ligger i at skabe 
en konstruktion der ikke vil falde ned, og samtidig har den fornødne elasticitet til ikke at tage skade af ”grenene som man bruger som ankre’s” 
indbyrdes bevægelser.



Fjederreder

Fjedereders konstruktion baseres på materialets spændstighed, som kommer i spil ved at man bøjer 
pindene eller rørene, i en låst position, så de indbyrdes tryk mellem emnerne, skaber statisk 
friktionsmodstand, skaber styrken.

En præmis for fjedereder er at de egner sig bedst for store fugle. Det skyldes at de færreste fugle har 
styrken til at brække friske kviste af træer og buske og de er derfor henvist til de mindre elastiske visne 
kviste og afknækkede rør. Disse kan ikke bøjes lige så meget som friske, uden at knække, og reden bliver 
derfor automatisk stor, hvis rørene skal flettes ordentlig sammen.



Jeg tager til vesterå med et par venner. Den ene vil fiske. Den anden vil læse i sin bog og spise 
tuk-kiks. Jeg vil bygge en fuglerede, for at teste min teori angående fjederreder.Jeg bygger i et 
piletræ, nær ved åvandet. Rørskvone står tæt der hvor køerne der går i området ikke har græsset 
alt plantevækst helt ned til en grø karseklip.
Kørene brøler. Jeg har taget min saks med men jeg bruger den ikke. Jeg tager kun de rør der ligger 
veltede af sig selv.



De første rør er de sværeste at placere. Siden 
går det slag i slag. Det skyldes nk også 
opbygningen af erfaring med håndværket. 
Bevægelserne der er involveret, og øjet der 
lære at se hvor det er smart. Jeg prøver at føle 
mig som et næb. Men mine hænder snyder mig.



Jeg holder hele tiden i mente at der i midten 
skal kunne være en fugl plus lidt æg når reden 
er færdig. 



Den ligner snart lidt en 
rigtig. 



Mine menneskevenner sniger sig omkring i 
buskadset. Undrer sig måske over om jeg 
er en fugl. 



Mine menneskevenner betragter min rede. De vil 
gerne bo i de men kan ikke. Den er en fuglerede.



Mennesket karen vil især gerne bo i den.



 Her er et rør fra rørskovene ved åen.

Hvordan skal dens lige og glatte krop kunne sættes sammen til en samlet og fast konstruktion, 
der har styrken til at hæne fast i træerne i både storm og regn, uden skruer eller lim?



Hvert rør brugt i redekonstruktionen kræver mindst tre belastningspunkter for at sidde fast og give 
styrke til resten af konstruktionen.  Den røde var den første og jeg flættede den ind mellem fire af 
piletræets grene. Den sad altså fast på egen hånd.

De blå, nummer to og tre er derimod afhængige af nummer fire, der går under den røde, over nummer 
to, og igen under nummer tre.



 Her på figur tre, ses en skematisk opgørelse over de første fire rør i konstruktionen.

Den røde var den første og jeg flættede den ind mellem fire af piletræets grene. Den sad altså fast på 
egen hånd.

De blå, nummer to og tre er derimod afhængige af nummer fire, der går under den røde, over nummer to, 
og igen under nummer tre.



 Det er fristende at stikke flere 
pinde ind ad gangen for at få tætnet 
reden hurtigere, men dette skal 
man ikke gøre da man på den 
måde sætter stor lid til en enkelt 
pind eller rør.



Derfor er det vigtig at være 
konsekventmed at stikke eet rør ind 
ad gangen, hele vejen igennem 
processen, fordi man på den måde 
ikke har noget eneklt rør der i 
realiteten bærer den fuld vægt af 
noget andet. Desuden opnår man 
et mere autentisk fuglerede-look.



CASE STUDY
I mine forældres have bor der en masse råger. De har boet der længere end mine forældre har boet i 
huset. Træerne som deres reder er i, er nok nogenlunde på alder med huset der er fra 40’. rederne 
skifter lidt fra år til år. Nogen bliver dog hængende flere år i træk. Man skal huske at råger er en 
overvintrende art, der ofter holder til i eet område hele deres liv. Derfor genbruger de reden fra år til år.

Rågereder er et eksempel på fjederreder. Jeg er spændt på om mine udviklede teknikker stemmer 
overens med virkelighedens byggeteknikker. Forskellen er dog at min rede var af rør, hvor rågernes 
reder er af kviste fra løvtræer.



I et af de høje lønnetræer er der 
bygget en stige af lægter og 
brædder og skruer.





 Stien er dækket af 
fuglenes hvide 
ekskrementer. Hist og her 
ligger også opgylpede 
boller af træfibre. Jeg 
overvejer om de er et 
resultat af noget fuglene 
foretager sig med deres 
næb i forbindelse med 
byggeprocessen.



 Fra fuglenes huse er der god 
udsigt over menneskenes reder



Fra stiens øverste trin kan man kravle op i 
træets krone.





Det ser ud som om at rågernes fuglereder i højere grad end 
min, er bunker af grene i et langt mere vilkårligt byggeprincip 
end jeg troede de brugte.
De har meget tykke bunde, sikkert for at give en hvis 
isolerende effekt til æggene. Siderne er dog lave og de ser 
meget åbne ud for vind og vejr.
De bruger dog også det med at flette grenene op og ned 
under og rundt om hinanden, men disse sammenfletninger 
eller sammenfiltringer sker mest ved de steder hvor kvistene 
har sidegrene der af sig selv, når rågerne lægger kvisten på 
reden, stikker ned i de underliggende lag af kviste sådan at 
de sætter sig sammen. Jeg kan ikke umiddelbart 
gennemskue hvordan rågerne hæfter de første pinde på 
træets grene. Måske bruger de svalernes teknik med at 
klistre dem fast, bare med deres lort? Den sidder jo 
allevejene. Jeg tror det dog ikke for råber er meget 
intelligente dyr og jeg tror de er i stand til at tage lignende 
teknikker i brug som dem jeg er kommet frem til, ved at 
forsøge mig frem, i piletræet ved vester å, tæt ved seem 
kirke.


