200 Srj)de Bipg i Clausholm have (256 22,1928,
15).
201 Sipstrene, sammengroet bS<Sg og eg i Slesvig
dyrehave (1906: 357 92).
202 Taubers Bipg, Filosofgangen ved SorS<S Akademi, opkaldt efter akademiets direktS<Sr E. G.
Tauber; når han i begyndelsen af 1800-t kom
kS<Srende hertil, måtte han vende om, vejen fS<Srte
dengang ikke lrengere (1010 2,1913,93).
203 Thomsens Trt:e bag Hareskovpavillonen ved
mindestenen for skovfoged F. Thomsen, som her
15/3 1866 blev såret af krybskytten »Sorte
Hans« og dS<Sde dagen efter. Stormfreldet o. 1955
(237d 83, 1116; 930b 2.3,1960,1013).
204 Tobaksbipgene, gruppe i Annebjerg skov n.f.
Kildehusene, NVSjrelland; undervejs fra NykS<Sbing S. plejede bS<Snderne at standse her, stoppe
piben og smage på den nylig kS<Sbte brrendevin
(24b 59).
205 Tolvstammeren , Egebreks Vang mer kirken,
Gurre skovdistrikt; bullen er 7 m i omkreds og
oplS<Sses foroven til 14 tykke stammer (107 1964).
206 Tovbros Bipg ved Ry mS<Slle, måske identisk

Navnene indridset på >Troskabsb(/Jgen«, Krogerup
Mark. Gengivet i tidsskriftet >Thyras Vold«, 1942.
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med nr. 162; forvalter Tovbro var krereste med
mS<Sllerdatteren, og de tilbragte megen tid på
brenken under trreet, men pigens mor var imod
förbindelsen. Fjernet på grund af råd o. 1926
(107 1965).
Trindholmbipgen, se nr. 135 og s. 39.
207 Troldbipgen i Hannenov skov på Falster
(930b 1955,960).
Troldbf/Jgen, se nr. 42.
208 Troldebipgen, meget gammelt tra: mellem
Gl. Slot og Gals klint ved Middelfart (107
1965).
209 Troldebipgene i MS<Slleskoven ved Ry, de
to meget store tra:er rummede Ry mS<Slles brand
(161 1930/5: 2191).
Troldens Oldemor, se nr. 42.
Troldetrteet, se s. 40.
Troldtrteet, se s. 40.
210 Troskabsbipgen på mark (forben i skov) ved
Krogerup; i barken var skåret navnene på hovedma:ndene i sammensva:rgelsen mod svenskerne 1659 for at generobre Kronborg: Frederik III, kammerberre Corfitz Trolle, sognepra:sten i BirkerS<Sd H. Tbomsen Gerner og fem
andre (310b 2,191(1761)); 385 7,56).
Tvillingbipgen, se s. 40.
211 Tykke Hedemann, tra:ruin i Nr. Skov, Rold
skovdistrikt (410 11).
212 Tykmave, stort enligt tra: i Gelballe skov
ved Kolding; en geva:kst (kra:ftsvulst) om stammen ca. en meter oppe skal skyldes en kanonkugle, der 1849 under slaget om skoven blev
skudt ind i stammen (257 6,1923,13; 806 30).
213 Uglebipgen, ca. 350-årigt tra: ved Frederiksdal kro, udgået og fa:ldet efteråret 1944 (836
30,1944,170) .
214 Vendetrteet, Den tobenede Bf/Jg, Krtengetrteet, fi)nsketrteet i Skanderborg dyrebave; på
sine to »ben« (sammenvoksede stammer) går
tra:et hver jule- eller nytårsnat ind til byens torv,
står et S<Sjeblik nylS<Svet, mens fugl fra gren synger julen (nytåret) ind, og vender tilbage. Som
hultra: (s. 40) skulle det kunne belbrede syge,
der krS<Sb mellem »benene« og S<Snskede sig raske,
patienterne kra:ngede fS<Srst tS<Sjet af og efterlod
noget af det på trreet (416 nr. 50, 1962; 455
8/6 1952, 5/4 1964).
215 Vindelbrobipgen ved Vindelbro i Bolborg
skov, SorS<Segnen; plejer at va:re den tidligst udsprungne bS<Sg på Sja:lland.
216 V teverbipgen, gammelt trre i Ravndrup skov
0Fyn; en va:ver blev ba:ngt i det og man havde
set hans genfa:rd (161 1930/5: 1093).
217 /Egirsbipgen ved SorS<S, .tEgir er et lokalt
stednavn (850 2,1931,14).

»Oehlenschlägers Bpg« i Jcegersborg Dyrehave. Tegning i Illustreret Tidende 16-11-1879.

218 -Egteparret, to sammenvoksede b~ge i Hareskoven distr. 83.
219 Oehlenschlägers B(/Jg eller Oehlenschlägers
Trre mellem Kildes~en og Fuglsangs~en i Dyrehaven mer Kirsten Piils Kilde. Mens digteren
1839 boede på Ordruphs,Sj og daglig gik tur i
skoven, ridsede han det OEHLENSCHLAEGER
op, han som dreng skar (et bogstav hvert år) i
perioden 1792 til 1802; var synlig endnu 1960.
Dyrehavens bs,Sge inspirerede ham til strofen
»det står med brede bs,Sge«, og denne bs,Sg er vistnok trreet, hvorom fiskerkonen synger (Hroars
Saga, 1817): På stranden står de grs,Snne trreer •
og vinker fremmed smakke, • men intet trre dog
kommer nrer • min bs,Sg på Brs,Sndby bakke (417

16/11 1879; 237d 52; 961 78f; 930b 2.3,1960,
974; 11 36).
Oehlenschlägers Trre, se nr. 167.
f/)ltapperb(/Jgen, se nr. 16.
220 f/)nskeb (/Jgen nrer Syvstjernens trinbrret i Hareskoven, hvor 0nskebs,Sgstien krydser Lerbakkevej. Kan man med fs;Srste stenkast ramme et hul i
stammen et par meter oppe, går et s,Snske i opfyldelse. For tandpine skulle tanden prikkes til
blods med et ss,Sm og dette slås i stammen. Tidligere blev holdt en stor folkefest ved bs,Sgen.
Stammens rest er altid fyldt med sten, sks,Snt
forstfolk af og til renser den så Jangt de kan nå
(237d 86; 107 1951; 930b 2.3,1960,1012).
f/)nsketrreet, se nr. 214.
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Overfor: Kort over navngivne b(/Jge. ~verst th. specialkort over Nordsjf1!lland. Tal/ene refererer til omtalen af trf1!erne s. 25 ff.

De navngivne bs,Sge fordelt på amter:
K(/Jbenhavns amt nr. 2, 7, 22, 25, 30, 35, 40, 45,

49, 80, 87, 90, 104, 105, 112, 113, 117, 133, 134,
138, 157, 159, 165, 192, 203, 213, 218, 219, 220.
Frederiksborg amt nr. 13, 17, 36, 48, 51, 53, 56,
59, 64, 72, 78, 81, 83, 86, 91, 93, 94, 98, 99, 101,
111, 142, 143, 147, 149, 158, 164, 182, 185, 193,
194, 195, 198, 205, 210.
Holbrek amt nr. 24, 28, 63, 131, 132, 148, 190,
204.
Sor(/J amt nr. 4, 23, 29, 32, 41, 89, 100, 153, 166,
199,202,215,217.
Prrestr) amt nr. 1, 6, 21, 44, 47, 52, 54, 55, 68,
73, 85, 95, 118, 167, 169, 172, 180.
Maribo amt nr. 16, 50, 82, 92, 110, 168, 173,
207.
Odense amt nr. 58, 61, 62, 69, 79, 97, 109, 130,
144, 163, 183, 186, 208.
Svendborg amt nr. 31, 33, 37, 46, 60, 70, 71, 75,
76, 77, 102, 103, 107, 108, 114, 119, 140, 141,
151, 176, 184, 187, 189, 216.
Hj(/Jrring amt nr. 27, 170, 174.
Alborg amt nr. 9, 12, 74, 145, 146, 181, 188,
211.
Viborg amt nr. 108a, 116.
Randers amt nr. 26, 39, 84, 84a, 127, 129, 197,
200.
Arhus amt nr. 18, 126, 161.
Skanderborg amt nr. 3, 38, 57, 65, 106, 128,
155,160,162,179, 206,209,214.
Vejle amt nr. 19, 34, 124, 125, 137, 152, 156,
191.
Haderslev amt nr. 96, 135, 136, 196.
Ribe amt nr. 59, 66, 212.
Abenrå-Sr)nderborg amt nr. 10, 15, 42, 88, 120,
121,122, 123,139,150,175,178.
Sydslesvig nr. 5, 8, 11, 14, 15, 20, 43, 67, 115,
177, 201.
BRAND- 0G ULYKKESTRJEBR;

SYGDOM OVERF0RBS TIL B0G

Til nogle bs,Sge blev knyttet den tro, at en bygnings ildebrand eller ulykke var »sat ben« i
dem; freldede man trreet, brs,Sd branden ud subs.
skete ulykken. Sml. eg bd. 1.
2-3 meget store bs,Sgetrreer på krempehs;Sj ved
V ester Egede kunne eller måtte ikke freldes,
da byen så ville brrende; det var forss,Sgt, men
hver gang huggede man sig selv med s;Sksen (1),
sml. eg bd. 1.

Tre bs,Sge ved Frederiksgave VFyn må ikke freldes, så brrender gården (2). - En bs,Sg i Hestehaven ved Hvidkilde var fredet; en ulykke blev afvrerget, da et spand ls,Sbske heste standsede ved
dette trre (3).
Kaffekedlen, Mr)llerkonens Br)g, Troldebr)gen (se
s. 31 nr. 106, 33 nr. 162 og 36 nr. 209) var
brandtrre for Glentholm og Ry ms,Slle.
Maren Loss' Br)g (se s. 33 nr. 156), brandtrre
for Tirsbrek, »dette menes at stamme helt fra
det 14. århundrede« (3).
Da Lilleskov på Klapholt 0stermark blev freldet,
skånede man en stor bs,Sg, som rummede ildebranden i byens sts,Srste gård; kort efter at trreet
alligevel var freldet, brrendte en anden ejendom (4).
En lynramt gammel bs,Sg i skov ved Skrerup
0Jylland var nresten gået ud, men ejeren turde
ikke rydde trreet af frygt for fs;Slgerne (5).
Da en del af Pjedsted prrestegård brrendte 1780,
blev ilden »lrest fast« i den store bs,Sg i hjs,Srnet
af prrestegårdshaven. Man begyndte engang at
save i trreet, og straks slog ild ud fra bygningerne (6).
Stor gammel bs,Sg ved Vonsildgård er fredet som
brandtrre (7). - Kongebr)gen eller Trindholmbr)gen (se s. 32 nr. 135), brandtrre for Anderupgård. - Så lrenge to bs,Sge stod ved vejen fra
Gram til Fole, skulle Gram gård ikke brrende;
da hegnet blev ryddet, fik trreerne lov at stå (8).
Flere gårdes, bl.a. Kjrer's brand var sat ben i et
nu forsvundet bs,Sgetrre ved vejen v.f. Skovby
skole i Ls,Sjt sogn (9). - Når gammel bs,Sg ved
Runde ms,Slle, Ls;Sjt sogn, forsvinder, skal ms;Sllen brrende; da en anden bs,Sg ved nrerliggende
gård blreste om, brrendte gården (10).
Stor bs,Sg på toften »Tolanghs,Sj « i Havnbjerg
sogn på Als er en gårds brandtrre og må ikke
beskadiges (11).
Vissent trre i Sigum, Grumtoft sogn SSlesvig,
blev skånet, da man ryddede skoven, gården
»Freienwill«'s brand var sat ben i det (11). Krempestor bs,Sg i skov ved Klapholt var en
ejendoms brandtrre; den blev freldet 1872, og
kort efter nedbrrendte en af de sts,Srste gärde i
Klapholt efter lynnedslag (11); byens brand var
hensat i stor bs,Sg ved vejen mellem Klapholt og
skoven Okselbrek, den blev freldet sidst i 1800-t
(11) .
Ved vejen Erfde-Eckel står (1940) tre bs,Sge; der
var sat en ulykke i hvert trre - da en orkan vreltede det ene, blev en mand drrebt, derfor ts,Sr
ingen frelde de to andre (12) .
En mand med tandpine gik til fredet bs,Sg, hed i
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en gren og sagde besvrergelser; smerterne forsvandt, men da trreet blev freldet, blev manden
tandljiSs (Fyn; 13). - (Jnskebpgen (s. 37) modtog
tandpine med sjiSm slået i stammen.
Men sygdom kunne også, som beskrevet under
eg (bd. 1), overfjiSres til de såkaldte »hultrreer«,
idet patienten kr!iib eller blev trukket gennem
trreets åbning.
På en b!iig i Murmesterskoven ved Ryegård (eller Enghaveskov?) var en gren et stykke oppe
groet til stammen. I 1860'erne blev trreet meget
sjiSgt både af folk fra egnen og Iangvejs fra. B!iirn
med »skrever<< (rakitis) f!<Srtes gennem hullet, en
klog kone lod sine patienter krybe gennem »banken«, hans eller hendes navn blev derefter skäret i barken og/eller bandage hrengt på grenene;
nogle lagde en mjiSnt eller et stykke flresk i åbningen. En korpulent kvinde skal have siddet
fastklemt, til hun blev fundet og befriet. Folk
holdt sig helst på afstand fra trreet for ikke at
blive smittet med dets indpodede sygdomme
(14).
I Gislingeskovens sydlige udkant stod en meget
stor bjiSg, hvis to stammer var groet sammen og
dannede et hu!, som bjiSrn med skrever fjiSrtes
igennem. Det samme gjaldt en tvedelt bjiSg i
FalkenhjiSj skov ved TissjiS; mens barnet blev puttet tre gange gennem hullet, gik en kone 9 gange om trreet og mumlede trylleord. Stillede man
sig foran åbningen og jiSnskede noget, gik det i
opfyldelse (15).
Skcevertrceet i Nejede Vesterskov nrer ArresjiS
blev navnlig sjiSgt for rakitis; barnet skulle ved
solnedgang stiltiende trrekkes gennem trreet,
dets Iinned derefter graves ned ved roden; omblrest november 1942 (16).
Troldetrceet med to sammengroede stammer i
Skimmel skov ved N!iirager; sprede b!iirn blev
trukket igennem for at afvrerge trolddom og
lignende (17).
Nibpgen i Marreskov på Stevns havde 9 stammer på samme stub, endnu 1914 efterlod patienterne tjiSjstumper på trreet (18).
Troldtrceet eller H elligbpgen i Prrestegårdsskoven ved Flade, Vendsyssel, ca. 125 år gammelt;
syge b!iirn blev en bestemt nat f!<Srt gennem
stammen og man bandt uldtråde om trreet; det
fortrelles også, at barnljiSse kvinder kr!iib gennem
åbningen for at blive gravide (19).
Gengroet gren dannede et hul på en b!iig i B!iirglum klosters skov i Lendum sogn, Vendsyssel;
da trreet var freldet, blev åbningen k!iibt af en
kone, som med den ville helbrede sit »skjiSgesete«
barn (20).
Gammel bjiSg med hul i stammen stod i Asdal
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skov, i 1880'erne blev et barn med »djiSrsprend«
puttet igennem. Et hultrre i Stagsted skov, hvor
klog kone behandlede b!iirn for rakitis, blev
stormfreldet omkring århundredskiftet (21). På
en tvillingbjiSg i Melholt skovskel blev åbningen
mellem stammerne hugget bredere, så også
stjiSrre bjiSrn kunne passere igennem. Freldet 1851
-52 for at imjiSdegå overtroen (22).
B!iirn blev trukket gennem hul mellem to stammer på forlrengst freldet b!iig i H!iijris skov på
Mors; tegnet af S!iiren Abildgaard 1767 (23).
Flere bjiSge i »Troldeskoven« ved Rold Storkro
har »jiSjne«, som egnens folk ved nattetid f!<Srte
b!iirn igennem, for at de ikke skulle få rakitis;
jordemjiSdre tog afskårne »!<Sjne« med på barselbesjiSg og lod spredbjiSrn fjiSre gennem dem. Da
de tre prinsesser 23/6 1952 besjiSgte Troldskoven
og h!<Srte om overtroen, kr!iib de alle igennem et
»jiSje«, en kobberplade på trreet mindes begivenheden (24).
Vendetrceet ved Skanderborg (s. 36 nr. 214).
Tvillingb pgen i SjiSgård skov ved Kliplev; folk
kom langvejs fra og f!<Srte deres rakitis-syge b!iim
gennem den todelte stamme, kuren varede otte
dage. Forlrengst ryddet (25).
B!iig ved Vejlefjords sanatorium har i stammen
talrige indslåede 5-jiSrer; patienter håber på denne måde at sikre sig, de ikke vender tilbage til
sanatoriet (26).
LITTERATUR: (1) 488j 2,464f; 161 1906/23:561; (2)
1611906/23:1035; (3) 488j6,86;(4)1611906/23:2335;
(5) 161 1906/23:2363; (6) 161 1906/31d:236; 955 1934,
167; (7) 161 1906/31d:2395; 955 1936,253; (8) 488i 2,
552; (9) 769 113; 885 11,1934-35,28; (10) 88511,1934
-35,25 og 19,1943,64; (11) 885 14,1937-38,118f,122;
(12) 161 1906/23:3363 (1940); (13) 278 9,1936,48;
(14) 139 1,1890,3f; 1012 1914, 134 og 1924,21; 159
1932, 43f; (15) 253 1919,135; 305 189f; 161 1906/23:
281; (16) 941d 28, 941c 89f,93; 497 1,1949,43f; (17)
253 1923,195; 161 1906/23:281; (18) 1009 1920,95 (19)
958 1937,100; 161 1906/23:1193; 107 1965; 959 27/5
1973; (20) 488j 4,435; 958 12, 1937-38,90; (21) 488
8,1886 nr. 556; 958 12,1937,90; 161 1906/31:1226;
228e 1,323 og 3,281; (22) 691 2,1851,305; 161 1906/
31:1229; (23) 159 1932,54; (24) 410 5f: 173 1966,
110; (25) 363 16/10 1929; 161 1906/24:3222; (26)
455 4/3 1956.
SAGN

En stor skramme på meget gammel b!iig i Morud
skov NVFyn skal skyldes sabelhug under en
tvekamp i Svenskekrigen 1657-59 (1). Under
samme krig skjulte en kone i Holm ved Randers
sit barn 3 uger i en hul b!iig (2); en forfulgt

Stormfaddet hul, gammel b<)g. (N).

svensk soldat krfllb ned i en hul bf/lg ved Ladegårdsbroen (nu »Telegrafen«) ved Nyborg, men
kunne ikke komme op ved egen hjrelp; da trreet
et århundrede efter blev freldet, fandt man hans
uniform og våben. Om en hul bf/lg på mark mellem Nyborg og Vindinge fortrelles, at den indeholdt skelettet af en svensk soldat (3). Sml. eg
bd. 1. Under Syvårskrigen 1563-70 skal en
mand med sin familie have levet skjult bag en
bf/lgs langt nedhrengende grene i Tinning skov
ved Arhus (4).
En deling fangne slesvig-holstenske soldater skal
have fyret gevrereme tomme mod en bf/lg i Kluesries ved Flensborg efter slaget ved Bov 9/4
1848 (4b).
Til to store bf/lge ved Langesf/.1 NFyn var knyttet
det sagn, at det lynede fra dem omkring midnat
og undertiden h!llrtes h!llje knald som piskesmeld

- her holdtes Langesf/.1 birketing, forbryderne
blev pisket under trreeme (5).
En stor bf/lg i Sjelle skov ved Arhus fik knude
på stammen, fordi en mand med stjålet tf/lnde
kom hvilede sig med ryggen mod trreet; fanden
greb ham bagfra, manden slap fri, men srekken
blev forvandlet til knuden (6). En vanskabt bfllg
ved Gram slot var om natten fältherren Hans
Schacks hest, selv var han manet i en anden bf/lg
ved åen, man kunne se hans figur i stammens
mos (7) .
Da venderne plyndrede på Lolland, slog de dyrene' ihjel ved en blodbf/lg i Hf/ljreby, derfor blev
bladene rf/lde (7b).
Ved det eneste bf/lgetrre i Kås skov på Salling
var set genfrerdet af en jomfru (8). Forbandet
ridefoged på Bramstrup (Fyn) sad som genfrerd
i gammel hul bf/lg i godsets skov, han lignede en
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