1725 i alt 1.119, 1727 kun 523 (34). 1737 og
1758 indbrrendtes henholdsvis ca. 2.600 og 600
oldensvin til skovene under Hfl)rsholm gods (27).
Iflg. en indberetning 1758 til Rentekammeret
var i alt 20.411 svin på olden (35). 1765 indbrrendtes ca. 19.000 til kronens skove i NSjrelland (32), og 1769 meddeles, at skoven omkring
Dronninglund i Vendsyssel i gode oldenår kunne
fede 1000 svin (36).
1819 blev til Frijsenborg-skovene indbrrendt
3.000 treårige svin (37). Mod århundredets slutning tog svineavlen et stort opsving; bestanden
fl)gedes fra 731.000 i 1888 til 1.457.000 i 1903,
og oldendriften, som forinden nresten var ophfl)rt, blev igen mere almindelig, isrer da det
gjaldt at fremskaffe billigere foder og mere kfl)dfulde svin. Veterinreren Harald Goldschmidt
foreslog o. 1880 at genindffl)re oldendriften til at
hrerde og motionere dyrene, og 1888 (et rigt oldenår) udsattes bl.a. 270 svin ved Eriksholm;

1890 var der 5-600 i Vallfl) stifts skove, 1896 og
1900 drev man svin på olden i Wedellsborg og
Brahetrolleborgs skove (38) .
Under ffl)rste verdenskrig, i de to oldenår 1915
og 1918, blev svin drevet til skovs, således 62
ved Vemmetofte (39), og endnu 1924 sås svin på
olden i Sem skov ved Ribe. - I Gyllingnres skove
havde hver bonde en eller flere hule ege, hvori
hans svin overnattede eller sfl)gte ly for uvejr
(39b), sml. ovenfor.
Store flokke oldensvin kunne (som de talrige
geder, der dengang grressede i skovene) fl)delregge opvreksten ved at afgnave rfl)dder, bark og
blade. Og da det kun var store gamle ege- og
bfl)getrreer, som gav rigelig olden, skånede ejeren
ffl)rst og fremmest dem og huggede opvreksten dvs. skovens naturlige fornyelse (40).
Men svinene gjorde også gavn: skovbunden blev
bearbejdet af trynerne og gf,)det, så de unge
ege- og bfl)gekimplanter groede bedre i den lfl)se,

A gern, frugter af stilkeg. I arbejdet på at forn y de danske egeskove indsamledes agem i store mamgder
og udsåedes om foråret, m1r frost en var gået af jord en. (EH).

19 Folk og fl ora 1
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NSjrelland (49), i 0Jylland også til salg for en
krone skreppen (50). En klar oktoberdag gik
gårdens folk på agernplukst, hver med en pose
bundet om livet. Der blev samlet i ts,Sndevis, og
hs,Ssten var et meget vigtigt vinterfoder til får,
svin og kalkuner (Bornholm; 51). - Under 2.
verdenskrig blev det tilrådet at samle agern som
svine-, heste- og fjerkrrefoder, men fik hs,Sns for
mange knuste agern i bls,Sdfoderet, blev reggeblommen ms,Srk (52) . Sml. bs,Sg bd. 2. •- Bladene
kunne bruges som vinterfoder til får (1790; 53).

Skamhugget egetrre fra J. Tänt zer: Der Dianen hohe
und niedere Jagdgeheimniss, 1682. Det kg/. Bibliotek.

nreringsrige jord; mange skadedyr (jsrer skovmus)
blev drrebt, talrige frs,S trådt ned i spiredybde.
Endnu 1888 og 1895 anbefales det at sende unge
svin i skoven, hvor de gs,Sr nytte ved at gs,Sde jorden, isrer efter oldenår fremkom en rigelig opvrekst (41). Sml. bs,Sg bd. 2.
Om agern skrives 1800, at det er »velkendt, at de
er et godt foder for svin, også hornkvreget skal
blive fedt og strerkt deraf« (42). Om indsarnling
af agern og bog i anden mands skov gjaldt
samme regler som for hassel (s. 262) (43), men
de blev alligevel ks,Srt hjem i lressevis (44). 1836
gav Erik Viborg en anvisning på at indsamle,
nedkule og malte agern.
Agernmel, hvedeklid og hs,Srfrs,S som hs,Snsefoder
stimulerede reglregningen og gav mange toblommereg (1805; 45). Ovnts,Srrede og/eller formalede agern blev brugt som fedefoder til svin
og stude; med olden fra 25 fuldvoksne ege
kunne man almindeligvis opfede et svin. Alt fjerkrre kunne fodres med ts,Srrede og knuste agern
(1849; 46). I et oldenår o. 1850 sarnlede husmrend og indsiddere på Brahetrolleborg-egnen
store mrengder, der opbls,Sdt i valle eller vand
tjente som svinefoder (47), efteråret 1857 blev i
alle skovegne samlet store kvanta til svin (47b),
1873 refereres forss,Sg med agems fodervrerdi
(48). I slutningen af 1800-t nrevnes (ofte bs,Srns)
indsamling, bl.a. fra Ss,Snderjylland, SFyn og
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I dyrtid og efter misvrekstår blev egens frugter
brugt til brs,Sd, men modne kunne de give kolik
og forstoppelse (54); Ingen gider rede agern, når
han har brs,Sd (o. 1700; 55). 1916-18 skulle skolebs,Srnene i Sundeved efter tysk ordre samle
agern til at drs,Sje brs,Sdkornet (56). - »Det er
ikke usredvanligt i landsbyen, på de tider, hvor
agern er til, at stege dem i den hede aske Iige
som [regte] kastanier og så rede dem for lyst«
(1648; 57). - Af ristede agern fik man en sine
steder meget populrer kaffeerstatning, se s. 283.
LITTERATUR: (1) 696 345f jf. 488 1,67, 1007
1896,75ff; (2) 301 28; (3) 488g 4,12; 830 3,57f; 941 e
150f (1840); 1009 ny rk. 1,1939-42,135 (1848) ; (4)
66 1656,2,347; 510 1,513; (5) 1010 28,1940,37; (6)
949 105f 948; 879b 350; 9911889,174; (7) 170 1816,37;
891 11; (8) 949 7f, 11; 952 1,29; (9) 476 166f; 245
nr. 11,1888; (10) 75b 80,112; (11) 66 1,149f og 2,37,
70ff,132,267,347; (12) 677 1758,422f; 57 1,1803,13;
355 1932,326; (13) 675 4,166ff; (14) 924 1,1798,366f;
(15) 75 1,80f; (16) 57 2,1803,445; 688 2,1805,297,
308; (17) 413 84; (18) 1018 27 /5 1847; (19) 524 14/
10 1954; (20) 792 4,1794,169f,357; 57 2,1803,445;
825 157; (21) 263 1914,31,42,44f,51,55; (22) 339 27
jf. 35; (23) 794 5.8,1947-48,79; (24) 930b 2.2,1963,
880,902; (25) 931 1,19,21,217f jf. 594 1,139; (26) 145
285f; (27) 123 l,62,82f og 2,108; (27b) 357 117f; (28)
369 136; (29) 25 140; (30) 1008 6,1937-38,37; (31)
1014 7,1914,134; (32) 996 7,1938,167f og 4,1939,18f;
(33) 568 74,161; (34) 879b 187f; (35) 175 22,1937,
271-98; (36) 728c 5,344; (37) 996 17,1952,11; (38)
145 286; 175 22,1937,271-78; (39) 836 5,1919,127;
(39b) 949 20; (40) 355 1932,326f; (41) 245 nr. 9,
1888; 183 3,235; (42) 739 2,664 jf. 194 3,1790,197;
(43) 306c 92; (44) 634 18753; (45) 182 3.3,27 sml.
512 1897,25f (knuste agem + klid); (46) 514 1843,
148; (47) 512 7,1874,636; (47b) 949 106; (48) 512 6,
460,520; (49) 634 12022,12130,15446,14741; 941! 114;
19 273; (50) 836 26,1940,138; (51) 449 1936,24 og
1938,44; (52) 921 29,1917,232; 916 494; (53) 194 3,
197; (54) 739 2,664; (55) 586 1,98; (56) 634 13408;
(57) 697 389; (58) 792 4,1794,84.

Kort over grundlovsege.

MINDETRIEE R, BYTIVEER

Egen er som et monumentalt og lrengelevende
trre ofte blevet plantet til minde om historiske
begivenheder. - Frederik VII plantede en eg på
de danske dragoners grav, som faldt under svenskernes storm på Fredericia 1657 (1) . En krempestor eg i 0stergade, Hesselager S0Fyn, blev
plantet til minde om stavnsbåndets IS'lsning 1788;
i samme anledning plantede greverne Schimmelmann, Bernstorff og Reventlow hver et »frihedstrre« i SS'llyst park. Da gården Fiskerup ved Brahetrolleborg brrendte 1807, satte man et egetne
på lerovnens plads (2).
I Slesvig-Holsten blev efter krigen 1848-50 plantet dobbeltege lrenket parvis sammen med jernkreder eller -bånd som symbol på hertugdS'lmmernes samhS'lrighed med Tyskland (3) . Lregen
J. J. Grauer, Abenrå, plantede foråret 1851 en
eg til minde om oprS'lrets nedkrempelse i Holsten;
om trreet blev sagt, at lregens hus (bygget 176970) ville brrende, hvis egen gik ud eller man
freldede den (4). Efter Tysklands sejr over
Frankrig 1871 blev plantet »fredsege « flere steder i Ange!, således i Brarup skov. Som et modtrrek anbragte en dansksindet mand et kastanietrre ved sit hus; da »fredsegen « nogle år senere
sygnede hen, fik han skyld for at have S'ldelagt
dens rS'ldder. Man sagde, at han efter dS'lden gik
og vogtede kastanien om natten, for at tyskerne
ikke skulle frelde den (5).
1892 blev i Havdrup ved Roskilde plantet en eg
til minde om folketingsvalget, der freldede HS'lrup i valgkredsen KS'lge, hvorefter Alberti rykkede ind (6) . Til minde om den nye grundlov af
5. juni 1915, som gav kvinderne valgret, plantedes mange steder - oftest af kvindeforeninger en grundlovseg, mindeeg eller Kvindernes Eg.
Det gjaldt bl.a.
Jylland: ved Sreby jernbanestation, i anlregget
»Lunden« Vrå sogn, i Ale, TS'lrring, ved MS'lrke
hS'ljskole, på Viby torv, i Ebeltoft skov, i Gylling
og Varde, på Koldinghus slotsbanke; på Himmelbjerget blev en allerede tilstedevrerende eg
valgt som »Kvindernes Trre«;
Fyn: i Gelsted, på Middelfart Fisketorv (freldet),
i Udby ved Nr. Aby, Glamsbjerg, Nymark,
FlemlS'lse, ved RS'lnninge kirke, på Nyborg
Strand, i FrS',lrup, Arslev og ved Fåborg; i Troense på Tåsinge ville Kvindeegen ikke trives,
19•

der blev sagt, at mrendene hver aften tissede på
trreet;
Sjrelland: ved Roskilde hS',ljskole, i VeksS',1, Engelstrup, LI. Skensved og Kisserup; foran forsamlingshuset i JS',lrlunde, plantet 1920 af veteran fra
1864; i Ll. TorS',lje er Grundlovsegen samtidig
bystrevnetrre;
i Nr. Alslev på Falster og Bangs Have ved Maribo. - (7).
Efter Nordslesvigs genforening med Danmark
1920 blev ved mange mindesten eller alene plantet en eg (8), således (Jylland) : Vrå, Myrlund,
Helium, 0. Tveden (gårdhave), V. Hassing, Ars,
Paulholm, Favsing, AlbS',lge, Gern, Ringkloster,
Alling, Sdr. Onsild, Tulstrup, Haderup, KragsS',1hus, Kastrup; (Fyn): Glavendrup, på Bregnebjerg ved Dalby, StrynS',I, Marstal havneplads;
(Sjrelland): Slagslunde, Skrevinge (prrestegårdshaven), JS',lrlunde, Kisserup, Lyngby, JS'lrlS',lse,
Mulstrup, SkuderlS'lse og Udby ved Vordingborg
(9) .

Under en eg midt i Skibbinge SSjrelland skal
Valdemamerne have holdt ting (10), og under
»Tingtrreet«, en stor eg i Kvrerkeby ved Ringsted, samledes bS'lnderne i gamle dage til byting;
fredet af det offentlige (11). På HjortS'l kaldtes
til bystrevne »under egen«, S',lens eneste skovtrre
(12). En eg var bytrreet i Rostrup (13). og mid-
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sommertrreet i Toreby Lolland (14). - P å Bornholm (1815) blev holdt St. Hans fester omkring
en gammel majestretisk eg på en eng ved Helligdommen (15).
LITTERATUR: (1) 930b 8.3,1964,869; (2) 783b;
(3) 357 19,24,90,157,172; 236 16/ 4 1909; 416 nr. 4,
1958; (4) 236 7 / 9 1950; (5) 885 14,1937-38,130; (6)
953 91; (7) 930b 6.1,1960,345,904,925 og 8,1964,
351; 455 10/ 6 1965; 280 13 / 11 1965; 602 26/11
1953; 930b 5,1956,252; 5.1,1956,443; 953 91; 930b
2.3,1960,1152; 1009 ny rk. 4, 1953-54, 285; 107 1965;
418 ll; (8) 296 nr. 43,1946; (9) 953; (10) 161 1906/
23 : 605; (11) 849 22 / 6 1939; (12) 339 258; 161 1906
/43 : 1047 (1926) ; (13) 488/ 1,15; (14) 546 24,1936,
147; (15) 92 32,1949,142.
STORE 0G NA VNGIVNE EGE

Et par egetrreer på kirkegården ved Tårs kirke
N0Lolland skal if!lllge sagnet stamme fra dronning Margrethes tid (1353-1412; (1); hun skal
have plantet en eg bag Dronninglund slot, Margrethe Il gjorde det jgen 1976. Tret ved
Brrendegård s!ll på SFyn stod til o. 1870 resterne
af Danmarks »reldste« trre, i hvis hulhed 22 hpstfolk engang spgte ly for regnbyge (2). Jyllands
»st!llrste« eg ved S!llnderskov hovedgård vreltede
1953 på grund af relde (3). I Gyldensteen park
ved Bogense stod 1841 en af Fyns stprste ege.
Ske! mellem skove blev markeret på store ege
eller b!llge; det hed at grime (gammeldansk
grima = srette mrerke på trre), og trreerne
kaldtes grim eege, grimebpge; Grimseg er 14651513 nrevnt på Arhus bys markskel (4).
LITTERATUR: (1) 546 28,1940,53,55; (2) 879b 358,
879,172; (3) 631 2/10 1953; (4) 252 1930,68 (NJy lland 1661); 148 12,8.

En lang rrekke egetrreer fik navn på grund af hpj
alder, en usredvanlig stprrelse og form, efter
voksestedet, lokale traditioner knyttet til dem
eller af andre årsager.
1 Absalons Eg ved Jregerspris skovfogedbolig,
ve! fordi man mente trreet levede allerede på
Absalons tid (1100-t); faldt o. 1960, men rodskud bevaret (107).
2 Absalons Trr:e ved Sorp akademi; 1883 var
kun en ruin tilbage. Navnet af samme grund
som nr. 1 (338 95).
3 Adam og Eva i Kristianssrede skov Lolland,
på tidligere festplads, hvor der blev holdt store
folkempder; ved siden af f!llrstnrevnte stod egen
(Vaupell 1863, 137: en bpg) Eva, skovens stprste trre. Adam faldt 1944, Eva lrenge forinden,
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vist pdelagt af lynnedslag (808 1887; 175
13,1928,236; 551 4/10 1965).
4 Adam og Eva, to meget store og gamle ege
ved Svanespen i Knuthenborg park (269b 2,
1937,352).
5 Adam og Eva ved alleen til Corselitze hovedbygning (Falster) blev navngivet af generalmajor C. F. Classen, som 1768 kpbte godset. Adam
var ca. 375 år, da trreet vreltede 3/3 1956, det
indehol dt ca. 75 m3 vedmasse. Det mindre, men
sikkert lige så gamle nabotrre Eva står tilbage,
i nrerheden er plantet en ny Adam (64 6/3 1956;
107).
6 Ambrosiusegen ved Valdemarslot på Tåsinge,
opkaldt efter digteren Ambrosius Stub, der til
1752 var skriver på slottet og ofte skal have
siddet og !rest eller digtet under trreet. Navnet
er ret sent hreftet til egen, som menes at vrere
ca. 700 år gammel; det var ukendt i 1823 (339
139f; 645 36 (digt).
7 Apotekeregen i Vesterborg apoteks have VLolland (175 13,1928,224).
8 Ashpjegen ved Gl. K!llgegård.
9 Askestorn i Ibsker sogn Bornholm, nu (1951)
en eg benyttet som s!llmrerke, men oprindelig ve!
en tj!llrn (148 10,391).
10 Assistentens Eg ved Kristianssrede Lolland
(107 1964).
11 Baggers Eg, Trretteskoven i Toreby Lolland,
opkaldt efter forpagter på det nrerliggende Alstrup. Forsvundet (551 4/ 10 1965 ; 107).
12 Baggesens Eg i Koroden ved Kristianssrede
Lolland; stammen var 6.25 m i omkreds og hul,
i den og kronen lod greve C. D. Reventlow indrette et lysthus med bord, brenk og vindue til
digteren Jens Baggesen, som ber september 1787
skrev »Landforvandlingen« (om Stavnsbåndets
nrert förestående lpsning): Her i egens tempelhvalte hjerte, · stille som det skjul, der gemmer
mig • renset for hver plet af jordisk smerte, •
helliget i fryd jeg h!llrer dig. - I selve kammeret
efterlod han et digt:
Dit simple ly, reldgamle eg, os lrere . naturens
bud i vår og h!llst at rere.
Rester af vrerelset fandtes endnu 1863. Trreet
faldt i sidste halvdel af 1800-t, og efter den regte
Baggesens Eg's forsvinden overfprte man navnet
til »Danmarks trediest!llrste eg« ved Ryde station
(949 137; 417 1862-63,429f; 808 1887; 175 13,
1928,229f; 546 15,1927,127; 488j 3,272).

Baggesens Eg ved Kristianssrede. Trtesnit efter tegning af maleren Aagaard L y tzen i lllustreret Tidende 27-9-1863.
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Bolleregen. l llustration
fra Axel Schovelin: Ma!rkelige gamle danske Tra!er, 1881-91. lagt- og
Skovbrugsmuseet, Hprsholm.
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13 Baronegen i Horseskov på Tåsinge; efter en
barons s>Snske måtte trreet ikke freldes; nu ukendt
(1611906/23: 1044, optegnet 1924; 107).
14 Bedstefars Stol s.f. Orehs>Sj i Nrerumskov;
gammel mand, som dagligt vandrede i skoven,
hvilede sig på en udvrekst nederst på stammen;
forsynet med metalplade: Vrern Bedstefaders Stol
(omtalt i rejsef9Srer 1904).
15 von Bergens Eg i Ss>Snderskov ved Abenrå
21/2 1795 blev en skovrider Andreas von
Bergen skudt af krybskytte ved trreet (930 4.
udg. 9,1930,406; Skoven 1974,193). Identisk med
nr. 91.
16 Bergmanns Eg mellem Gl. Skovridergård og
Valss>Slillegård, opkaldt efter godsforvalter på
Skjoldenresholm (107 1965).
17 Berteleegen, stor gammel eg på Hallebjerg
nrer Bertelegården i Ibsker sogn Bornholm (148
10,392).
18 Birte Daells Ege, nyplantning i Ds>Sndalen
mellem Allinge og Gudhjem; B. D. testamenterede pengene til Danmarks Naturfonds ks>Sb af
Ds>Sndalen.
19 Bispens Eg stod på mark ved Skellerup, Silkeborgegnen; en bisp skulle, forfulgt af en tyr,
have reddet sig op i trreet (488i 3,377).
20 Bolleregen i parken til Boller siat, Horsensegnen; 1887: »sikkert Jyllands reldste og sts>Srste
(tykkeste) trre«, men hul fra rod til top (808;
175 11,1926,57,59 (1918)).
21 Bondeegen ved Vemmetofte, var o. 1880 22.7
meter hs>Sj og 5.46 meter i omkreds. Forsvundet
(811 1,504; 107 1965).
22 Borup Kirke, ruin af reldgammel eg i Borup
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Ris, Gunderslevholm dyrehave nrer Tystrup ss>S;
»formentlig har den store hulhed givet den tilnavn af kirke« (949 135), måske står den på en
gammel offerplads (19 270; 296 76,1960,123);
»sent i maj ls>Sfter den krs>Sblede jrette sin tynde
fane af okkergult ls>Sv. Den har kun en levende
gren, stikkende lige til vejrs som en fakirs stivnede arm. Trrestammen er hul og åben i den
ene side. Grotten minder om absiden i en kirke
... Men navnet kommer nok ikke bare af denne
lighed. Ordet kirke har andetsteds vreret brugt
om banker og store sten, hvori der hrenger hents>Srrede minder om dyrkelse« Martin A. Hansen
(333h 19).
23 Bregneegen, krempeeg i Nordskoven ved Jregerspris; der gror mange bregner, hindbrer o.a. i
kranen (948b 47).
24 Brudeegen ved Husbygård v.f. byen Slesvig;
her skulle alle brudepar fra Husby og Skovby
undervejs til eller fra St. Michaelis kirke gs>Sre
holdt og drikke et glas vin, ellers blev regteskabet ikke lykkeligt (949 144; 161 1906/23: 3345,
optegnet 1940 og 1944); iflg. en anden forklaring skal et brudepar her vrere drrebt af lyn (357
30). Under krigen 1848-50 skal en dansk dobbeltpost have skjult gevrererne ved trreet og flygtede, da prs>Sjserne nrermede sig (357 24 jf. 172).
25 Brudeegene står i karakteristiske rrekker i
Ss>Snderskoven på Als og vidner om den s. 274
omtalte forordning.
26 Bramderupvamgeegen i skoven af samme
navn ved Gudbjerg SFyn; ca. 30 m hs>Sj, i brysths>Sjde nresten 6 m i omkreds, anslås til ca. 450
år. Blev o. århundredskiftet lysstillet af skovens

