»Frugten ... er mere svinene til fjiSde og fedme
end menneskene til nogen spise og mad« (1648;
1). Sammen med egenes agem bidrog bog til
at fjiSde svinene »på olden«. Men i bjiSgeskovene
blev frugterne undertiden også samlet til foder
for svin og hjiSns (9), de gav et fastere flresk end
agern og blev i NSlesvig forsjiSgt som kvregfoder
(1873; 10). Efter at professor C. V. Prytz, LandbohjiSjskolen, 1915 havde anbefalet olden til svinefoder, blev i Vejle bys skove samlet 200 skrepper (5). Endnu 1885-1902 drev man svin på olden i bjiSgeskove, ligeså i 1916, og 1915 foretog
LandbohjiSjskolen fodringsforsjiSg med svin (11).
1917 anbefales bog i bljiSdfoder til fjerkrre (12);
året efter blev i Himmerland samlet bog til
hjijnse- og duefoder (3), og Dansk Skovforening
udskrev en konkurrence om at fremstille en maskine til at rense og sortere sammenfejet bjijgeolden. 1924 anbefales at holde kalkuner på skov,
»i gode oldenår opfedes for adskillige millioner
kroner i de danske bjiSgeskove« (13). Sml. eg bd.
1. - Oldensvinene gjorde mere nytte end skade.
Mange frugter blev trådt ned i spiredybde eller
drekket med oprodet jord; efter gode oldenår
kom stor fremvrekst, og sådanne bevoksninger
kaldes »svineforyngelser«. De fleste af vore 150200 bjiSgebestande fremkom på den måde, isrer i
Svin på olden. Tegning af Niels Skovgaard i Axel
her:regårdsskovene. Efter 1. verdenskrig genindOlrik: Danske Sagn og rEventyr, 1928.
f!iSrtes nogle få svineforyngelser, helt frem mod
nutiden er det forsjiSgt (14). Sml. eg bd. 1.
I slutningen af 1700-t nrevnes, at der presses
(60) 934 780 (1928); (61) 958 1928-29,199; 297c 64;
lampeolie af bog (15), 1808 og 1820 föreslås at
760 61,268; 941 63, 941! 142f; 865 145; 549 69;
indsamle og presse bog til en lampe- og madolie,
(62) 865 78f; 760 164; (63) 880 1810,80; (64) 1004
som er bedre end rapsolie, de ringere oliekvali1632,92; 43 1,1780,40; (65) 677 1757,658; (66) 929
teter kunne anvendes til srebe, presseresterne som
1757,140; (67) 450 234; (68) 792 2,1792,258; (69)
kaffeerstatning, svine- og kvregfoder (16). Af
611 1,1819,99; (70) 514 1852,16; (71) 634 12246; den mrengde bog, som normalt falder i skcvene,
(72) 312 79; 175 47,1962,521 ; (73) 631 15/10 1952;
kunne samles ca. 10.000 tons og deraf presses
64 31/3 1957; 959 19/9 1952; 276 15/3 1953; 548
en spiseolie (1940; 7). Under 2. verdcnskrig blev
14/10 1954; (74) 725 15/5 1953,26/2 1943.
samlet en del olden til fremstilling af madolie
(17).
Bogkrerner blev benyttet som mandler (S!iSnder0LDENSVIN;
ANDEN ANVENDELSE AF FRUGTERNE
jylland o. 1890; 18) og ret almindelig 1943-45
BjiSgen sretter rigelig frugt (»olden«) hvert tredje som mandel- og marcipanerstatning, olien brugt
år (1648; 1), men efter »almindelig udbredt me- i fabrikationen af chokolade og mandelolie m.m.
ning« indtrreffer oldenår hvert 5.-7. år (2), da (19).
»skal skoven fomy sig« (Himmerland; 3). Som Skallerne anbefales 1820 som brrendsel, de insrerlig rige oldenår nrevnes bl.a. 1804, 1869, deholder garvestof og asken er rig på kali (20),
1909, 1915, 1918 og 1933 (4), sml. eg bd. 1. I et mel af bog kan bruges til stivelse, pudder og
oldenåret 1915 blev frugtsretningen i vore bjiSge- brrendevin (21).
skove anslået til ca. 650.000 tdr. (5), 1918 faldt
ca. 36.000 tons bog (6); i normale oldenår dre- LITTERATUR: (1) 697 55; (2) 949 105; 510 1,363;
jer det sig om ca. 15.000 t (7), sml. eg bd. 1. Ef- 278 5,1932,181; (3) 634 19701; (4) 522b 21; 836 26,
ter stormvejr blev bog til udsred fejet sammen 1940,118; (5) 991 34,1915,379f,518; (6) 921 30, 1918,
107f; (7) 836 26,1940,118,121- 23; (8) 278 5,1932,
under de mest rigtbrerende trreer (Fyn; 8).
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181; (9) 194 3,1790, 398 1806,850; 634 16683/17

(Slesv. o. 1900); (10) 512 6,1873,520 jf. 460; (11)
921 26,1914,129-36 og 28,1916,120f,129; (12) 916
1917,494; (13) 261 6,1924,12f; (14) 172 1,1961,17f;
(15) 194 3,1790,195; 792 4,1794,84; (16) 245 11,
1898,123f; 189 4,1820,342f; 921 30,1915,45f jf. 916
2,1833,143f (»i krigens tid«); (17) 175 1940, 414ff;
551 3/11 1944; (18) 634 15446 (Branderup s.); (19)
725 31/10 1944; 599b 1,152; 872 nr. 4, 1958; (20)
189 4,342f; (21) 398 1806,850 og 1821,966.

B0RNELEO
B9lrn spiser bogkrernerne som »grisen9ldder«
(VLolland) og de f9)rst udsprungne blade; »har
du smagt unge b9Sgeblade? Smagen minder flygtigt om stegt h9)ne« Martin A. Hansen (1). På
Fyn har b9)rn [eget trille med afsavet skive b9lgestamme (2). Et langt stykke tr9lsket ved trendes
i den ene ende og ryges af drenge som »cigar«
(0Lolland).
At slå et frisk b9)geblad lagt over knyttet hånd
itu kaldes at slå skrald, skovskrald; eller bladet
holdes med begge hrender for munden og blreses
i stykker af et kraftigt pust. Hvis bladet anbringes, så dets 9lverste kant b9Sjer lidt frem mod
overlreben, og luften hurtigt presses ud over

kanten, h9Sres en hylende eller brregende lyd, <ler
kan varieres til »melodier« (3); jregere bruger
samme metode, når de blader for råvildt, men
vrelger oftest et grresblad (bd. 1) (4).
Pigeb9)m broderer med kul9)rte sting deres navn
på et b9Sgeblad - kan de finde r9Sdb9Sgens, er det
allerfinest; bladet forreres en veninde, der hrefter
gaven i sin poesibog og skriver et lille vers på
samme side (Sjrelland; 5). Bladk9)det pilles af og
ribbeme er »fiskeben« (6).
LITTERATUR: (1) 333b 89; (2) 760 378; (3) 4881
675f; (4) 629 10,191; (5) 107 1946; (6) 99b 36.
LJEGEMIDLER

»Dersom <ler er nogle, som enten for lysts skyld
eller også af hungers n9ld tvunget reder af samme bog [ frugteme], de tage sig vel i vare, at de
ikke får en stor hovedve deraf og isrer dersom
de ikke f9)rst skrerer eller aftager den yderste
smalle og spidse ende, f9lr de reder samme«
(1648; 1). Dette siger man på Falster også i
1800-t (2). Eller man får hoste af at spise for
mange bog (Svendborg o. 1875; 3).
B9lgeblade tygges for dårlig ände; kogt b9Sg og

I gode oldenår dmkkes skovbunden af et tykt lag af bpgens skåle. (ES).
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vejbredsaft gives for sår i munden (begyndelsen
af 1400-t; 4). Kl!,:'Sende hudpartier bades med lud
af b!,:'Sgeaske (o. 1450; 5).
Skab og kl!,:'Se på hrender og f!,:'Sdder bades med
det vand, der samler sig i huller ved trreets rod,
eller man kan bruge saften, som flyder ud af
vådt, antrendt bpgeved (1648; 1). Eksem på
hrenderne bades med vandudtrrek af b!,:'Sgeaske
blandet med dekokt af bynker!,:'Sdder (1700-t; 6).
Asken indtages mod feber (begyndelsen af 1700t; 7), i varmt vand til badning af sprukne hrender
og f!,:'Sdder (7), en klog mand brugte asken som
sårlregemiddel (Fyn 1872; 8); til omslag for gigt

asken anvendes til vask af kvregets skab (14);
spåner og gåsefedt gives k!,:'Ser mod forstoppelse
(15).
S!,:'Sde agern (bog) nrevnes blandt midler for bestens utrivelighed, b!,:'Sgeaske til omslag på forvridninger og fibel, blandet med sevenbom og
kogt i !,:'Slbrerme til badning for skab (16).
Asken indgives for svins opkastning; en lud af
asken blandet med sildelage og tjrere eller asken
og kalk tjener til salve for skab hos får; asken
med pulveriserede laurbrer gives for gåsed!,:'Sd
(1600-t; 17).

(9).

LITTERATUR: (1) 697 55; (2) 308b 164; (3) 463h
52; (4) 15 29f; (5) 348b 47; (6) 488 o 131 (1736);
278 2,1929,87; (7) 488 o 73f, 180; (8) 519 64; (9)
186 11; (10) 634 12680; (11) 488 9,1888,65; 488i
4,588; 783b (Slesv., Fyn); 107 1949 (VLoll.); (12) 83
172; (13) 194 4,1794,227f; (14) 83 200; (15) 83 167;
(16) 83 43,78,99,125; (17) 83 302,290,325.

Spiser man det f!,:'Srst sete udsprungne b!,:'Sgeblad,
fik man ingen febersygdomme (NLangeland o.
1900; 10). - På stammen kan findes nogle små
udvrekster (bfOgebylder); bäret i lomme, i en klud
på brystet eller snor om halsen vrerner de mod
bylder eller får dem til at forsvinde (11).
K!,:'Ser pådrager sig blodpis af at rede unge b!,:'Sgeskud (12) . - Som salve på husdyrs skab og udslret bruges i Jylland en skarp lud af b!,:'Sgeaske
tilsat rugmel, fedt og tjrere (13). Strerk lud af

WVSPRING, MAJNING O.A. DEKORATION

10. maj regnes for b!,:'Sgens »officielle« udspringsdato (1). De f!,:'Srste b!,:'Sge, som springer ud, plejer
at vrere Munkebjergs ved Vejle og her atter et

Munkebjerg ved Vejle fjord er det sted, hvor brj)gen almindeligvis springer frj)rst ud. Trcesnit af Hans Fischer
i M. Galschirj)t: Danmark, I, 1887. Overfor: Nyudsprungen brj)gegren. (HV).

ca. 150-årigt trre på nordvendt skrrent ned mod
fjorden (tidligste dato 6/4 1915); på Sjrelland
Vindelbrob rpgen (s. 36 nr. 215). Man har
plukket fuldt udsprungne bpgegrene 31/3 (2.
påskedag) 1902 (2) . Ved K~benhavn var 16.
maj den gennemsnitlige l~vspringsdato gennem
femten år (3). Arene 1750- 1817 blev datoen
skäret i barken på stor gammel b~g i Augustenborg (med tidligste l~vspring på Als), senere noteret til 1847; tidligst 12/4 1815, senest 9/4 1808
(4). Sml. Datobrj)gen ved Krogerup (s. 27 nr.
13), Prrestens Brpg (s. 34 nr. 179) og Madam
Gaarmanns B rpg (s. 33 nr. 152).
Pinsel~rdag eller pinsedag går ungdommen i
skoven og henter nyl~vede b~gegrene til at maje,
pynte med, i stuerne til h~jtiden; de stikkes i
loftbjrelkens sprrekker, over d~re, vinduer og
hylder, ja endog tagskregget og bilreggerovnen
bliver smykket med gr~nt (5). De fleste landsbykirker er til pinsen og trinitatis pyntet med b~gel~v (6); det skal symbolisere det åndelige livs
genopvågnen (7). I reldre tid majede disciplene
deres latinskole 1. maj (8).
F~r kalenderreformen 1700, da 10 dage faldt
ud af tidsregningen, kunne også Valborgdag 1/5
de fleste år fejres med nyl~vede b~gekviste. På

Sjrelland henter ungdommen dem oftest hjem
til Store Bededag, Kristi himmelfartsdag og
pinsedag; hvis man ikke majede hus og gård,
kom fuglen »hrerpoppen« (Upupa epops) (9),
Kristi himmelfarts aften skal man »maje sin
rede«, ellers g~r g~gen sit skam i sengen (SSjrelland; 10). - St. Hans dag lregges kranse af b~gel~v og blomster om kvregets hals og horn (11),
sml. s. 23.
En nyl~vet b~g taget (evt. stj ålet) fra skoven
bliver til Valborg aften, majdagsaften eller pinsedag anbragt i eller ved landsbyen, undertiden på en h~j; man danser omkring majbrpgen,
flettede kranse anbringes i kranen - er der ikke
grene nok forneden, borer man huller og slår
knager i til kransene. Majb~gen bliver stående til
h~bjrergningen, dvs. ca. 3 uger. Når man red
»sommer i by« og omkring trreet, l~d majvisen bl.a. (Jylland; 12):
Ja, vi haver os en majb~g sat, • og den satte vi
en pinsenat, • og den satte vi med god forlov, •
for den var groet i vor husbonds skov. • - - Vor majb~g haver vi opsat, • og den satte vi en
pinsenat, • og den satte vi så fast i jord, • at den
skal stå i fjorten år.
Sml. birk bd. 1.
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I egnen omkring Rold Skov har skikken at rejse pinsetri:eer overlevet. H er pinsetri:eer i St. Brpndum og Siem
fotograferet i 1967. (ES).

Aftenen fS')r Valborgs aften 30/4 rejser byens
ungdom på en åben og helst central plads en
gran eller stang smykket med ulige store kranse
af frisk bS',lgelS')v, således at de mindste kranse
hrenger S',lverst på majtrreet. Om natten holder
man vagt, thi nabobyens ungdom pS',lnser på at
stjrele trreet, og det er en stor skam at miste
det (nordlige Himmerland o. 1780; 13).
Majfesten holdes om majstangen med fastgjorte
bS')gegrene; når karlene rider »sommer i by«, er

Tri:esnit fra skillingstryk 1775 viser et optog, der
bi:erer på nyudsprungne bpgegrene. Det kgl. Bibliotek.
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de geme pyntet med bS',lgelS')v, blomster og kulS')rte bånd, ligeledes de vogne, der kS')rer til
skovs. Selve majtrreet er ofte en bS')g hentet fra
skoven og plantet rnidt i landsbyen (Nordby
SamsS',I; 12). Til majdagsfesten henter karlene et
majtrre, en ung risbS')g, og stiller den midt i
byen (RS',lnnebrek ved Nrestved o. 1780); natten
eller morgenen fS')r majdag stikker to »herolder«
en nylS',lvet bS',lgekvist op i taget over hver port det er tegnet til, at karlene nu kommer ridende
med kranse af bS',lgelS')v om halsen (Snesere
1836, Fanefjord MS',ln o. 1800; 14). Fra et trre på
KransebS',lgs Holm i Saltofte, Stenlille sogn, har
man vel hentet IS',lv til kransene på majstangen
(slutningen af 1600-t) (14b) . Herremanden gav i
Rold skov den årlige majbS',lg. Eller karlene kS',lbte
en hS')j rank bS',lg med smuk krone, gravede trreet
op og rejste det om natten uset ved huset, hvor
gildet skulle stå (Andst; 15). Majtrreet var en
levende bS',lg i bl.a. Als 0Jylland, Ravnkilde, Farstrup, Astrup, Hvirring (16), i BregnerS')d by
(fredet 1926) (17); en vreldig bS')g skal have stået,
hvor StrynS',ls majtrre rejstes (18). - K. L. Kristensen, Sommer i By (18a).
Til gildet og dansen 2. pinsedag blev en ung
slank bS',lg - pinsemaj - gravet op og stillet på
torvet, pyntet med grS',lnne kranse og kulS')rte
bånd (Jylland; 19).

Pinsedag sejlede fiskerbs,Srn fra Kalundborg over
fjorden til Asnresskoven for at plukke bs,Sgegrene,
under hjemturen var de anbragt i mastetoppen
(20). Når man ks,Srte fra marked i Ks,Sge, skulle
man have bs,Sgegrene fra den nyudsprungne
skov med hjem (Strs,Sby Stevns; 21). Fs,Srst i maj
foretog medlemmer af Radfahrervereine en udflugt med friske bs,Sgekviste (maibusch) på cyklerne (Slesvig 1900; 22). De fs,Srste bs,Sgegrene fra
skoven kaldes dippedeje (Ss,!nderjylland; 23).
Når ungdommen forlod skoven, satte pigerne
gerne en bs,Sgekvist i håret, »det bets,Sd ungdom« (NFalster o. 1900; 22). - Fredag eftermiddag fs,Sr pinse fik skolebs,Srnene fri for i skoven at hente nyls,Svede kviste til at pynte skolen
og kirken med (Dybbs,Sl o. 1875; 22).
»Unge folk ganger til skov og hugger maj og
sretter den for ds,Sre, prydet med blomster«
(1491 ; 24). Skikken at pynte hjemmene med
bj1lgens nye ls,!v stammer i de fleste jyske egne
fra tiden efter århundredskiftet (25). De nyls,Svede kviste anvendt som stuepynt hed buskemaj (Ss,!nderjylland; 26). Stuerne blev til St.
Hans aften smykket med bs,Sgegrene (Nr. Alslev;
27), på NLangeland o. 1900 til alle festlige lejligheder (28). Kirken bliver til både bryllupper
og begravelser dekoreret med bs,Sgegrene og
rs,Sde tulipaner, ligeså ved fester i forsamlings-

huse og hjem (SVJylland o. 1955; 29). På Lolland holder foreninger blj)gefester i maj måned
(30).
I 1800-t skete det ikke sjreldent, at skovgrester
freldede store bs,Sgetrreer og plyndrede dem for
grs,!nt. I Dyrehaven ved Ks,Sbenhavn kunne folk
o. 1920 en enkelt ss,Sndag vandre bort med majgrs,Snt reprresenterende kronen på 30 store trreer;
60 svingende vognlres blev ks,Srt til salg ved et
uddelingssted (31). På Odense ls,!rdagstorv solgtes i 1800-t store mrengder blj)geblus = nyls,Svede
bs,Sgekviste (32).
Spejder- o.a. ungdomsorganisationer har gennem
adskillige år bragt årets fs,Srst udsprungne bs,Sgegrene til patienterne på hospitaler og til alderdomshjemmene. På initiativ af statsskovrider
Jens Hvass blev siden 1953 til Norges frihedsdag 17. maj sendt buketter fra Rold skov til
syge og gamle i Oslo o.a. norske byer, i 1960
således 6000, 1965 10.000, indtil 1968 ca. 80.000
(33). I forbindelse med Danmarks-ugen i New
York 2.-9. maj 1965 lod Turistforeningen for
Danmark sende 3000 buketter afskårne bs,Sgegrene pr. fly til patienteme på mange hospitaler
i New York. Ved samme lejlighed blev 4/5 i en
park ved Rockefeller Plaza plantet et dansk bs,Sgetrre med inskription til minde om Danmarks
befrielse 20 år forinden (34).

Nordsirellandske bljJnder rider sommer i by. Trresnit af Knud Gamborg i lllustreret Tidende 30-6-1867.

