svigtede kreresten, ds;:lde på sin bryllupsdag
(488i 6.1,221); der stod oprindelig tre hvidtj!,;:lrne, hvor en brud frs;:ls ihjel, 1895 var kun
den ene tilbage, den måtte ikke beskadiges eller
freldes, så brrendte prrestegården (488i 3,376;
161 1930/5 :2323).
2 Brunsnmstj(Jrnen på hs;:ljdedraget Brunsnres,
Broagerland ud mod Flensborg fjord, skal i
mange år have tjent som s!,;:lmrerke. Trreet blev
ifs;:llge en overlevering plantet i Erik af Pommerens regeringstid (1412-39), efter en anden over
pestd!,'Sde dyr (455 10/ 8 1976).
3 Bramdevinstornen, David Bistrups Torn eller
Troldtornen i Ss;:lnderls;:lkke ved Rs;:lnne, opkaldt
efter ks;:lbmand i Rs;:lnne (148 10,18f:1922,1926).
4 Busken, en »4-500-årig« hvidtj!,;:lrn ved vejen
mellem Fodby og Salts;:1 nord for Bistrup MSjrelland, blev regnet for et helligt trre; fredet 1960
(930b 3,1954,940).
5 Bybjergtj(Jrnen ved Harreslevvejen i Mellerup
sogn nord for Randers, forlrengst ryddet; ved
tj!,;:lrnen skulle en myrdet svensk officer eller
polsk soldat ligge begravet (161 1906/23:1919,
optegnet 1916; Randers Amtsavis 28/7 1933).
6 Den forblreste Tj(Jrn på Luseleds Mae, lllums;:I
syd for Fyn (107 1968).
David Bistrups Torn, se nr. 3.
7 Det historiske Trre, gammel hvidtjs;:lrn i villahave Svend Gs;:lngesvej 7, Brs;:lnsh!,;:lj; under Ks;:1benhavns belejring 1658-59 bandt svenskekongen Karl X Gustav sin hvide hest til stammen
(161 1906/31d:116), sml. pil bd. 2.
7a Dronning Margrethes Tj(Jrn ved S!,;:lborg slotsruin; man har om aftenen set hende sidde under
kronen og spinde på guldrok.
8 Djrevletornen, Fandens Busk, re]dgammel
hvidtjs;:lrn på Harritslev mark ved Bogense, ber
holdt skarnsfolk til og folk var bange for at gå
forbi efter m!,'Srkets frembrud (278 9,1936,96).
9 Ellen Marsvins Tj(Jrn, reldgammel hs;:ljstammet
hvidtj!,'Srn på Tur!,;:I rev, se s. 54 (306b 212f; 325
70).
Fandens Busk, se nr. 8.
10 Fandens Torn på Vester Alling mark, ber
var set to muldvarpe, der trak en guldvogn
(488 8,1886,60).
11 Flagerhats Torn ved kirkevejen i Ms;:lrke sogn
ved Randers; man havde ber set det hvide sp!,'Sgelse »Flagerhat« og en sort pudel med gnistrende !,;:ljne og lang gloende tunge (161 1906/23:
2044, opt. 1933), sml. nr. 54.
12 Helletj(Jrnen på Tj!,'Srneh!,'Sj i Ulstrup NVSjrelland måtte ikke freldes, det bragte gerningsmanden uheld (161 1906/23:292), sml. s. 58.
13 Helligtj(Jrnen på \;:len Fur, omtalt slutningen

af 1600-t som tabutrre, !,;:lboerne turde ikke fjerne den mindste stump, at gs;:lre det blev betragtet
som en ugudelig handling (763 VI, 8,114).
14 Hoel Torn stod ved Bjerget ms;:llle i Vester
Hanherred; iflg. en spådom skulle fra den skyde
tre tj!,;:lrne op, deres rs;:ldder suge alt vandet af
Lund fjord, og der kom en verdenskrig med
hungersns;:ld og pest (161 1906/23:1319, opt.
1919; 379 1931,207).
15 Horsetornen, ryddet hvidtj!,'Srn ved Preregård
i Nylarsker sogn Bornholm (148 10,187; 1923).
16 Hviletornen, en stor tj!,'Srnebusk i Prrestemarken, Kvrerndrup sogn SFyn; når malkepigerne gik hjem fra vrenget, hvilede de sig på sten
under tornen (o. 1840; 278 6,1933,62; 500 325).
Iflg. en anden optegnelse drejede det sig om en
mregtig bs;:lg (1007 1896,70).
17 Håskystornen, meget stor og gammel tj!,'Srn
på stengrerde vest for Spragleh!,'Sj i Jyllinge sogn
ved Roskilde fjord; den skulle vrere plantet over
pestlig, det var skik at vrerne folk og fre mod
sygdom ved at grave penge ned under rs;:ldderne
- nogle b!,'Srn fandt m!,'Snter på stedet og brugte
dem til slik, men fik gulsot. Freldet o. 1905,
kort efter ds;:lde den mand, som havde gjort det,
»han skulle aldrig have rs;:lrt ved den tj!,'Srn«,
sagde folk på egnen (1012 1924,20), sml. nr. 42.
18 Kirketornen omtales 1711ff ved Rinkenres
kirke (148 6, 517).
1CJ Kirketornene på Om!,;:I ved vejen til havnen
til byen; ber plejede Agers!,'Ss prrest og degn i
1700-t at gå i land, ber var pestd!,'Sde folk begravet og frerdedes sps;:lgelser (292 90,251; 161
1906/ 31d:291, opt. 1922).
20 Kirstens Torn ved »hyldekrellingen« (bd. 4)
i Gerlev sogn nord for Randers; der lå noget
begravet under den (161 1906/23: 1879, opt.
1936), det samme blev sagt om tj!,;:lrn i Linde
Kule (161 1906/23 :1901, opt. 1933).
21 Knubbjergtornen, Den store Torn på Knubbjerg i Kvrerndrup vrenge SFyn o. 1880, iflg.
sagnet plantet over pestds;:lde mennesker (1007
1896,70).
22 Konetornen på eng ved Akirkeby, hvor konerne ve! havde et sarnlingssted (148 10,104,
nrevnt 1707,1755).
23 Kongetj(Jrnen, en r!,'Sdtjs;:lrn i Stenls;:lse sogn
ved Odense, blomsterne blev farvet rs;:lde at blod
fra slag i nrerheden (161 1906/23: 873).
24 Kulby Tj()rn, reldgammel forblrest hvidtj!,;:lrn
v.f. Ruds Vedby, et vartegn på n!,'Sgen bakke
mellem Kulby og Tj!,'Srnelunde (996 3,1938,9).
25 Kmletornen, en hvidtj!,;:lrn ved landevejen nrer
Elleby i 0ster Marie sogn, Bornholm (148 10,
369).
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Kort over kendte navngivne tjprne og brandtrceer. Tal/ene refererer til omtalen af trceerne side 54/f.

26 Ktellingetjprnen, meget gammel tj!,'lrn ved
vejen mellem Kvolbrek og Sk!,'ld i Viborg amt,
nrevnt 1683 i stednavnet Kierling Torns Agre;
under den skal en ond frue eller en heks vrere
begravet, 1927 forklares navnet med, at tiggersker holdt til her. Hvis tj!,'lrnen freldes, brrender
tre nrerliggende gärde eller en bestemt gård i
Sk!,'ld by (1016 25/ 4 1934; 148 9,242f).
27 Latse hed en stor hvidtj!,'lrn midt på marken
»Svende-« eller »Svenskebakken« ved Ommestrupgård n.f. Kal!,'l vig; den skulle vrere plantet
over pestofre, iflg. andre af svenskerne; blev
den fjernet, ville gården brrende og gernings-
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manden lide en voldsom d!,'ld. Gik ud i de
strenge vintre 1940-42, selv om man på alle
måder s!,'lgte at hindre det. Ejeren lod sin karl
grave stubben op, mens egnens folk rystede på
hovedet - kort efter slog lynet da også ned og
en lrenge brrendte, karlen blev ramt af en nedfaldet h!,'ljsprendingsledning og drrebt på stedet
(256 1915,63; Randers Amtsavis 22/8 1942; 161
1906/23:2044, opt. 1947).
28 Laurs Gips Busk ved Gesing s.f. Skanderborg; her sp!,'lgte det (161 1906/23: 2225, opt.
1928).
29 Lusbusken, stor udgået tornebusk !,'l .f. Isted

Skovkro i Ange! , landstrygere og sig!i'Sjnere plejede her at slå lejr, kroens brand var »sat hen«
i den fredede busk (885 14,1937-38, 120).
30 Madsetorn hed en hvidtjj1Srn, der o. 1763ff
omtales fra Nylarsker sogn på Bornholm ; af
mandsnavnet Mads (148 10,190).
31 Marens TMrn ved vejen fra Tranehuse til
Mejlgård slot, freldet o. 1969, skal vrere plantet
over pestdj1Sde mennesker og dyr. Opkaldt efter
pige, som var krereste med herremanden og
mj1Sdte ham under tjj1Srnen (256 1970,77f.).
32 Mikkel Bagers Torn ved Rj1Snne, opkaldt
efter kj1Sbmand M. Bager i R!i'Snne (148 10,24).
33 Mordertornen, -tjrj} rnen på Myregårds jord i
Nylarsker sogn, Bornholm, navnet har vel
samme oprindelse som Morderbusken i Klinteby
ved Neks!i'S, hvor en mand i 1700-t skal vrere
&rebt (92 17, 6; 148 10,190,408).
34 M rjJgelhrjJjs Torn på Ris mark ved Elling skov,
Skanderborgegnen; man fortalte, at ofre for
»den sorte d!i'Sd« (pest) blev begravet i hj1Sjen
under trreet; ved tornen er fundet en skat (488/
1,1891,73; 830 10,107; 488i 3,431).
35 Nissens Torn , gammel tjj1Srn på Egholm i
Storebrelt, oprindelsen til navnet er ukendt (292
254f).
36 Pissetorn en ved Arsballevejen på Bornholm,
når folk kom fra Klemens kro, plejede de her
at forrette deres nj1Sdt!1Srft (822 119). Navnet
kendes også fra Krashave og Assereby, begge i
Klemensker sogn (148 10,223).
37 Prcestetornen, hvidtjj1Srn ved Agri Anneksvej
på Mols, nrevnt i cligt af pastor C. A. Biltzing
0. 1885 (256 23,1929,82f).
38 Rauntjrj}rnen ved gården Raunlund ved Randers; en beks skal om natten have siddet og
strikket ved tjj1Srnen (161 1930/5: 1952).
39 Rolandsstubben, Heksestubben eller Troldestubben stod til o. 1925 i grusgrav (eller på
bakke?) ved Alebrekgård i Nyborre 0M!1Sn og
måtte ikke beskadiges, en bonde havde 1644 ber
set »jj1Sden Opsal« og hans troldjregere (970 32;
161 1906/ 23: 624).
40 R ystetjrj}rnen ved Jyllinge mellem Frederikssund og Roskilde; iflg. overtroen begynder den
at ryste, når to, der virkelig elsker hinanden,
kysses under den, og rystelsen varer et langt og
lykkeligt liv (161 1906/31d: 164).
41 Signetornen, en stor nu freldet hvidtjj1Srn i
Povlsker sogn, Bornholm, måske af kvindenavnet Signe, eller til at signe = fremsige trylleformler (148 10,458).
42 Simonstjrj}rnen, ca. 200-årig hvidtjj1Srn på
Sylshj1Sj ved Snoldelev, Roskildeegnen , måske
opkaldt efter Simon M!i'Srch, en sj1Sn af herreds-

skriveren på kvregpestens tid; skal vrere plantet
i 1740'erne, bvor man gravede pestdj1Sde husdyr
ned, og så ophj1Srte pesten. Tjj1Srnen har vreret
dobbelt så stor, men blev spaltet af lyn. Fredet
1939 (173 1939-40,84; 620 165f; 161 1906/23:
195, opt. 1948; 930b 2.3,1960,180).
43 Skretornen, en stor tj!i'Srn ved fladklippen
»Skrebajla« ved landevejen Rj1Snne-Svaneke (289
8,1936,29).
44 Skrceddertjrj}rnen nrer Dragsholm slot; en
skrredder skal have hrengt sig i tjj1Srnen, om natten bavde man set en hovedlj1Ss kalv på stedet
(161 1906/23:339, opt. 1939).
45 Sladdertornen i 0 . Larsker sogn på Bornholm, bag to store tjj1Srne mellem Tornegård og
R!1Sdholmgård skal et par naboer ofte have stået
og snakket; navnet gjaldt også en nu fjernet
stor ti!i'Srn j1S.f. Sommeregården i Pedersker sogn
(148 10. 331 og 477).
46 Stodderstubben, stor fritstående hvidtjj1Srn på
mark mellem Bj1Snsvig skov og Bj1Sget på Jungshoved; en stodder overnattede under trreet og
blev nreste morgen fundet dj1Sd . Det var farligt
at bryde kviste af tjj1Srnen, da en ejer ville frelde den, huggede han sig i knreet og var siden
kr!1Sbling. Fredet som sj1Smrerke (M. G. P. Repholtz, Beskrivelse af Baroniet Stampenborg
1820.118; 310 1,77f, 84).
47 Stoddertjrj}rnen stod på lille h!1Sj ved vejen
fra Ulvshale over engene til Hegnede 0M!1Sn;
man fandt en tigger d!i'Sd ved ti!i'Srnen (107 1968).
48 Storemors Hue, forsvundet stor hvidtjj1Srn
mellem Klintegård og Ugleenge i Åker, Bornholm (148 10,511).
49 Stubben, omblrest tjj1Srn i Stubberup 0M!1Sn,
man sagde, at den brrendte hver julenat, og den
måtte ikke beskadiges (161 1906/31d: 624).
50 TjrjJ rntrceet ved vejen s.f. 0rsted; trreet i
Rougsj1S herreds våben var oprindelig et skeltrre
(256 1970, 80f.).
51 Troldens TjrjJrnebusk i Broager S!i'Snderjylland, trold = fanden (148 7, 102:1922).
Troldestubben, se nr. 39.
Troldtornen, se nr. 3.
52 Valborgstorn omtales 1696ff ved Sandvig på
Bornholm, der blev Valborgaften 30/4 måske
holdt fest ved tjj1Srnen (148 10, 63).
53 Ventetornen eller Vendetornen, stor spidsklippet hvidtj!i'Srn ved Rugård Landevej ved
herredsgrrensen mellem Odense og Middelfart.
Omtales allerede 1444, da Christoffer af Bayern
besj1Sgte Brrenderup. Her udvekslede stafetter
deres depecher, og her holdt de kongelige herskaber undervejs gennem Fyn rast og fik skiftet
vogne og heste; når kongen nrermede sig Ru-
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gård, plejede man at ride ham imf,'lde og vente
ved tjf,'lrnen, på marken Ventelf,'lkken n.f. vejen
samledes de bf,'lnder, som skulle »kf,'lre regt«
(kongens rejsegods) - sidste gang for Christian
IX 4/7 1882. Den trette hvrelvede krone dannede et stort »lysthus«, som vrernede mod vind og
vejr, her blev ved markedstider stillet borde og
brenke og holdt bevrertning (728c 6, 1774,633;
827 1,1843,54 og 3, 3; 760 696f; 280 11/ 2 1927;
840 febr. 1957).
54 V erdens Ende - ved denne torn nordf,'lst for
Linde skulle vrere set en hovedlf,'ls gris og sort
hund med gnistrende f,'ljne og gloende tunge
(488i 2,370), sml. nr. 11.
55 Voldumtj{/Jrnen ved vejen mellem Hvallf,'lse
og Voldum i 0Jylland blev anset for at vrere
ca. 400 år gammel, »den kan ikke ophf,'lre med
at gro«; der lå en skat skjult ved tjf,'lrnen, men
gravede man efter den, så det straks ud, som
om Hvallf,'lse brrendte eller: så ville byen brrende
(161 1906/3ld: 1931).
Kcellingetorn er 1478 nrevnt fra Hornstrup sogn
i Vejle amt og var rimeligvis navn til et trre;
uvist, om det også grelder Rustorn eller Tumb#
Torn i Felsted sogn, Sf,'lnderjylland (148 6, 434,
436 sml. 510; 8,85).
FREDEDE TJ0RNE, BRAND- 0G ULYKKESTJ0RNE

På mange krempehf,'lje stod en enlig tjf,'lrn, som
man var bange for at frelde, da ville ske en
ulykke og det gik navnlig ud over husdyrene;
når man slf,'ljfede hf,'ljen, blev tjf,'lmen derfor gerne skånet (1). Således havde Lf,'ljt sogn (Sf,'lnderjylland) flere gamle tjf,'lrne, som de gamle nrerede stor respekt for (2). Fra NVSjrelland og
Sf,'lnderjylland kendes srerligt mange eksempler
på ulykkes- og brandtrreer.
På en mark ved Hvolbrek (Skanderborgegnen)
skal have stået nogle fredlyste »hellige« tjf,'lrne
(3). En stor tjf,'lrn i marskel i Skåde 0Jylland
måtte ikke ryddes, begyndte man på det, skreg
i trreet et myrdet nyff,'ldt barn og der sprang
blod ud (4). En stor hvidtjf,'lrn ved gården Tolstrup i Nf,'ldager sogn, Djursland, og ved gård i
Hårbf,'llle VMf,'ln blev fredet, fordi »noget« lå
begravet under den, der ville ske uheld, hvis
den blev fjernet (5). Ingen måtte bryde grene af
enlig gammel hvidtjf,'lm på nf,'lgen strandskrrent
ved Silstrup i Thisted Bredning, gemingsmanden
blev straffet med en stor ulykke (6), det samme
gjaldt en hvidtjf,'lrn på tomten af Bellinge slot
ved Corselitze, Falster; den, som freldede tjf,'lrnen, ville få en plage (7). Blev mregtig hvidtjf,'lrn
på Gl. Stenderup bymark nrer Odense-Fåborg
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landevejen beskadiget, ville der ske gerningsmanden en stor ulykke (8), og i Horne prrestegård fik man en ulykke, hvis stor tjf,'lm på dens
mark blev freldet (9). Der stod en ulykkestorn
på Stubberup mark ved Holsteinborg (10) og
på Bromme mark, den var beboet af en trold,
ejeren ville engang frelde tjf,'lrnen, men gik syg
hjem og df,'lde kort tid efter (11).
Ingen vovede at rydde en gammel tjf,'lm midt
på mark f,'lst for Fodby, ejeren gjorde det til
sidst selv, men siden groede intet på stedet (12).
Da en hjulmand havde ryddet en tornebusk i
Sludstrup sogn, df,'lde han af krreft, og i årenes
lf,'lb fik også resten af familien sygdommen, »af
hjulmandens bf,'lm blev ingen tilbage, hrevnen
ramte dem alle« (13).
NVSjrelland:
Tjf,'lrn på mark i Sandby ved Lammefjorden
måtte ikke ryddes (14), en anden ved vejen i
Vallekilde sogn blev vrernet af ejeren, så lrenge
han levede (15). En hest lå begravet under tjf,'lrn
ved Egelykke i Hf,'ljby sogn og man plf,'ljede
uden om den (16). Ryddede man en tjf,'lrn på
Bf,'lgebjerg ved Algestrup, fik man uheld (17),
ligeså en stor tjf,'lm på grerde i Fårevejle og
nogle tjf,'lrne på Langhf,'lj i Asnres sogn (18). En
gård i Holmstrup sogn fik ny ejer og gammel
mand frarådede ham at frelde tjf,'lrnen ved en
kilde i Barnshf,'lj, da det let kunne bringe ham
uheld og ulykke (19). Hest styrtede om, da
karl havde taget en gren af Helletjf,'lrnen på
Tjf,'lrnehf,'lj i Ulstrup, Gf,'lrlev sogn, til at reparere
ploven med (20), sml. s. 55 nr. 12 - Se også
under pesttjf,'lrne s. 62f.
Det bragte uheld at fjerne to hvidtjf,'lrne mellem
et par gårde på Landf,'l SLolland, og ulykke at
rydde en tjf,'lrn på Trunderup Vestermark ved
Kvrerndrup (21).
Man måtte ilq<:e frelde en meget stor hvidtjf,'lrn i
Svaneke Vang ved skel til Ibsker sogn. Ejeren
var begyndt at hugge i den, men blev syg, gik i
seng og drf,'lmte, at der blev sagt til ham: »Du
må studse, men ikke hugge mig! « Manden forstod nu, at det var trreets ånd, og lod tjf,'lrnen
stå. Nu skal den dog forlrengst vrere ryddet (22) .
En stor udgået tjf,'lrn på mark f,'l .f. lsted skovkrer
blev ikke fjernet - den, som gjorde det, fik en
stor ulykke, der var i trreet (23).
Se if,'lvrigt s. 55ff nr. 1, 4, 12, 13, 17, 27, 39, 46,
49, pesttjf,'lrne s. 62ff.
Om en lang rrekke tjf,'lrne blev sagt, at de rummede en, subsidirert vrernede mod ildebrand,
der ville bryde ud, hvis man freldede dem; sml.
eg bd. 1.
Tj~rnegren i blomst. (EH)

