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SAGN 

Om de gamle ege på Lolland blev fortalt, at når 
Christian IV var i pengetrang, s9lgte han om 
penge til k!/lb af egetrre til flåden, k!llbte store 
egetrreer på roden, gav dem statens stempel og 
lod dem stå som godsernes pant for pengene (1). 
Når man 9lstfra så mod en gammel eg på Klok
kekildebakken i Slaglunde sogn NSjrelland, lig
nede trreet et F , men set vestfra et C - vore to 
kongenavnes forbogstaver (2). Mens Frederik III 
som prins var student på Sor!ll akademi (1624-
27), faldt en egegren ned på hans hoved, men 
da den havde et blad med et F og en krone, ty
dede man det som et godt varsel (optegnet 1670; 
3). 
Syd for Flensborg skulle et vreddemål afg!llre 
striden mellem to sogne om et herrel9lst f!lll: 
mrendene fra det ene sogn skulle slaa knude på 
et fritstående egetrre, det andet sogns mrend 
vride det en omgang rundt - og de sidste vandt; 
man sprendte et hjul om stammen foroven, 
sprendte heste for og trendte samtidig bål for at 
opvarme trreet (4). 
En dreng k!/lrte plovheste, men ville hellere vrere 
prrest; faderen skreldte ud over hans dårlige k!llr
sel, og drengen råbte: Jeg kan lige så let blive 
prrest som denne egekrep brerer blade i morgen ! 
Han stak den i jorden, og den sk!lld blade (5). 
Som bevis på en myrdet piges uskyld groede en 
gruppe ege frem på hendes grav mellem Kongs
dal og Undl9lse (6) . - Hovb9lnder på Brekke
skov svor ved en eg i skoven, at de ville drrebe 
herremanden, og efter tur lagde de hånden på 
et leblad stukket i hu! i stammen. Endnu i 1930' 
rne kunne lebladet skimtes i den sammengroede 
åbning (7). Kvrerndrup bymrend drrebte de sidste 
svenske soldater og begravede dem under sog
nets st9lrste ege i Albjergsmarken (8). 
Smed på Thurebyegnen brugte som skorsten en 
meget stor hul eg ved krempeh!llj (9) . I Skåstrup 
Frihed NFyn havde en gammel eg ved roden en 
åbning stor nok til at en karl kunne krybe der
ind ; en benrad fundet i stammen mente man 
hidr!/lrte fra en svensk soldat (10) , sml. neden
for. Eneboerske i Gribskov boede o. 1850 i en 
hu[ eg (11). Ti mrend kunne samtidig få plads 
i hult egetrre ved Grodersby Nor Slesvig, en si
g!lljnerske skal her have f!lldt og boet i lang tid 
(12) . 
Under Svenskekrigen medio 1600-t skjulte efter
s!/lgte danskere sig lrenge i hul eg i Tingskoven 
ved Andkrer (13), en hyrdepige i et egetrre ved 
Kålris v.f. Vissing (14); en kone s!/lgte skjul for 
svenskere og polakker i en hul eg ved Rosen
vold på Vejleegnen, og en hel familie skal under 
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krigen have boet i en eg i Daugård skov (15). 
Syv kosakker skjulte sig i gammel hul eg i skov 
ved T!llrning S!/lnderjylland, mens fjenden gen
nems9lgte skoven (16). 
En rrekke sagn beretter om skeletfund i hule 
ege; vedkommende gemte sig i stammen, men 
kunne ikke komme op igen ved egen hjrelp og 
omkom (sml. s. 295 nr. 29). I Roholm skov lå i 
gammel freldet eg en krremmer if!llrt lyseblå 
frakke (10), man fandt skelettet af en krempe og 
hans svrerd i eg i Låsby sogn ved Arhus (17), og 
i Vindinge s.f. Nyborg af en forsvundet svensk 
officer i hul eg, som lynet flrekkede, desuden 
rester af hans uniform og en pallask (Christian 
Winther, Hesteprangeren 1839); skelettet af en 
svensk soldat med hjelm, sabel, gevrer m.m. skal 
også vrere fundet i hul eg i Flensted Krat (18), 
i Morud skov ved Langes!ll NFyn (19), 1835 i 
Agernres skov ved Bogense (20) og ved Brrende
gård nrer Brahetrolleborg (21): 
Da trreet faldt for 9lksens hug, var stammens in
dre hul, • og - sagnet lyder nresten som en fabel 
- · ved siden af et blegt skelet man fandt i dette 
skjul • en svensk soldats gevrer og hjelm og sa
bel. Johannes A . Nielsen (22). 

Om adskillige egetrreer blev sagt, at de stod ved 
eller var plantet over en skjult skat. Det grelder 
den s. 298 nrevnte eg i Jregersborg dyrehave, 
endvidere en eg på Knudshoved og i Lund skov, 
Lovns sogn (23), i Tisteddal en kedel fuld af 
penge (24), Hårup ved Silkeborg et »konge
l!llsen« (25) , Brekkebakke eller Bramdrup skov 
ved Kolding 18.000 rigsdalere og en lang guld
krede (26), en »skat-skov« ved D!/lstrup, på Ud
strup mark og i skov ved Lillem9llle (24). En 
mrengde guld og s!lllv skal vrere fundet under 
gammel eg midt i Gram borggård (27). En eg 
plantet over skat i Hvidbjerg, Salling, var gr!/ln 
året rundt og man så lys ved den kl. 12 midnat 
(28) . »For få år siden« stod et sted på Sjrelland 
et gammelt egetrre, hvorom egnens folk sagde, 
at ber blegede trolden sine penge i måneskin 
(Egede Schack, Phantasterne 1857). - Til skatte
gravning skulle bruges en spade af egetrre, freldet 
torsdag nat (Silkeborgegnen; 29). 
Vinteren over står vinteregen med visne blade 
for at hindre m!llrkets fyrste i at erobre verden -
det kan han f!llrst, når egen står n9lgen (30), sml. 
b!/lg bd. 2, trre bd. 4. Mand i pengetrang lånte 
af djrevelen og skulle betale tilbage, når egen 
stod uden blade; djrevelen venter stadig, og 
vred over de visne blade på trreet rev han med 
kl!llerne flrenger i dem, de ses endnu (31) , sml. 
s. 56. 



I en anden sagntype udnyttes egens lange levetid. 
Kong Hans af Bog!ZI (ved M!Zln) blev drrebt af 
en erobrer, hans dronning fik våbenstilstand, til 
hpsten af en udsred var bjrerget - og hun såede 
agern, deraf opvoksede 0ster- og Vesterskov 
(32), sml. b!Zlg bd. 2. Et par jyske nabokonger 
stredes altid om grrensen, da den ene d!Zlde, krre
vede den anden hans land, men dronningen fik 
lov til f!Zlrst at h!Zlste en udsred, og hun såede eg 
og b!Zlg (33). Det samme kneb blev brugt af eje
ren af Lengsholm i Vendsyssel (34), enkefruen 
til Oksholm på 0land (28), grevinden på Klavs
holm ved Rand ers (35) og fru en til U ggerslev
gård på NFyn (25). 
Mplleejer tilbpd at k!Zlbe en mregtig eg i Brren
desgårdshave på Bornholm, men fik pure af
slag: den skulle blive stående, om så Vorherre 
kom for at hente den. Kort efter blev trreet 
splintret af et lyn (36). 
Gribsps m!Zlrke vand skal stamme fra egetrreer, 
som prinsesse kastede deri for at spstrene ikke 
skulle bygge et slot ved spen (36b). - I eventyr 
lover kongen sin datter til den, der kan skaffe 
det smukkeste egetrre (37). 
En familie i Vordingborg har plantet ege og 
»man kan på hver enkelt se, hvordan han var, 
som plantede den - en er en smule prangende, 
en anden tvedelt, osv. « (38). 

LITTERATUR: (1) 551 6/ 10 1965; (2) 941c 165; (3) 
338 95; 848 19, nr. 3; (4) 488/ 4,53; (5) 488i 4,278; 
(6) 161 1906/ 23: 246 (1919); (7) 65 10/ 5 1944; (8) 
1007 1896,69; (9) 418 12; (10) 827 2,2,1844,58; 278 

9,1936,174; (11) 269b 2,110; (12) 885 19,1943,221; 
(13) 488 8,1886,172; (14) 488i 4,91; (15) 891c 1,104; 
(16) 161 1906/23: 3045 (1921); (17) 466 117; (18) 161 

1906/23: 2185 (1946); (19) 488i 4,120; (20) 278 1936, 
94; 289 8,1936,24f; (21) 488j 4,43; (22) 646 72, sml. 
bpg bd. 2; (23) 488i 3,470f; 488 4,261 ,380 og 6,227; 
(24) 488i 3,477f; (25) 310 1,60; 488i 3,477 jf. 464; 
(26) 488i 3,474f; 955 1932,108; (27) 488j 4,109f; (28) 
161 1906/23: 1639; (29) 328c 154f; (30) 173 1926--
27,74; (31) 934 238 (1932); (32) 891b 2,50f jf. 303; 
107 1949; (33) 488i 4,20; (34) 488i 3,275,382; (35) 
488i 4,246; (36) 449 1938,43; (36b) 941c 55; 263 1943, 
327; (37) 488 5,1881,83ff; (38) 161 1906/ 23:495. 

BRANDTRIEER 

En tro, som navnlig har vreret befrestet i S!Zlnder
jylland, gik ud på, at en bygning eller hel bys 
»forbrand«, dens beboeres ulykke eller sygdom 
(sml. s. 317) kunne hensrettes (bindes) i et trre, 
oftest en eg; blev trreet beskadiget, freldet eller 
det visnede, br!Zld branden ud respektive skete 
ulykken, kom sygdommen (1). Sml. bpg bd. 2, 

ask og trre bd. 4. Brandtne-troen kan have sin 
oprindelse i den erfaring, at egen oftere rammes 
af lyn end f.eks. b!Zlgen (bekrreftet af kgl. skov
betjentes indberetning til Rentekammeret; 2); 
trreet nrer gården eller huset kunne altså virke 
som en slags lynafleder, af samme grund måtte 
man i tordenvejr ikke spge ly under et egetrre (3). 
Sjrelland: 
Fem-seks ege på Vester Egedes prrestegårdsmark 
måtte ikke freldes, for så brrendte byen (4), sml. 
bpg bd. 4. - De krumme Ege er brandtrreer for 
Vordingborg, ses. 296 nr. 42. 
Bornholm: Brcendte Ole og Nr/}g!eegen, se s. 295 
nr. 29 og s. 306 nr. 197. 
Fyn: 
Fire ege nord for Hvidkilde gods måtte af 
ukendt grund ikke freldes (5), sml. hestekastanie 
bd. 3. - Blev gammel eg ved Frederiksgave frel
det, blev gårdens. kreaturer syge og d!Zlde; 1935 
stod kun den barklpse stamme tilbage (6). -
R!Zldderne af gammel knudret eg ved Hindsgavl 
gik ind under avlsgården; når trreet forsvandt, 
skulle gården brrende (7). - Hultrre ved Skyt
holm, se s. 320, og på Lindholm s. 318. - Eg på 
mark i Etterup, der sker en ulykke, hvis den frel
des (8) . - Eg på Tj!Zlrneh!Zljsbanken i Hårby sogn, 
freldes den, synker kirken i jorden (9). 
Jylland: 
Gammel eg i Bolunds have ved Horsens - går
dens brandtrre (10). - Krempestor eg i Skander
borg dyrehave; når Christian IV opholdt sig på 
slottet, skal han have bundet sin hest til trreet. 
Der vil ske byen noget, hvis det falder. Under 
julestormen 1901 mistede egen den venstre 
»arm«, nogle år efter blev den hpjre ramt af et 
lyn og brrekkede oktober 1958 af i et stormvejr 
(11). 
Ved en meget stor eg på mark i Sindbjerg skal 
en munk vrere nedmanet, og visse gårde brren
der, hvis den freldes (12). - Gammel eg i Dalby
gårds have ved Kolding - gårdens brandtrre (13). 
- Eg med hensat brand i Ildsved by (14). -
Garnmel eg ved Hastrupgårds voldgrav fredes 
som gårdens brandtrre (15). - Gammel eg ved 
prrestegården i Bredsted, gården brrender, når 
trreet freldes eller grene fjernes (16). 
Eg ved Brandbjerggård i Kollerup sogn, lynet 
slår ned i gården, hvis den freldes (o. 1925; 17). 
- Eg på mark ved Hvilsbjerggård i Gaverslund 
sogn groede frem, hvor gårdejeren blev myrdet 
(eller begravet), det sp!Zlgte ved trreet, og blev 
det freldet, skulle gården brrende (18). - Eg på 
Andkrer mark ved vejen til Graverslund; alle 
gårde i Andkrer ville brrende, hvis man freldede 
trreet, 1910 blev det alligevel ryddet (19). 
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Eg ved Ravnsminde i Vejstrupr!Zld; blev den 
freldet eller forsvandt den på anden måde, skulle 
også gården forsvinde. 1908-09 faldt nogle store 
grene af, og kort efter brrendte to lrenger. Man 
afstivede trreet med strenger og jernbånd (20). 
Brandtrre i Obling, Sdr. Bork sogn (8). - Eg om
trent midt i Hornelund by måtte ikke freldes, en 
mand havde set den nrermeste gårds forbrand i 
den; trreet visnede, men blev ikke ryddet (21). -
Eg ved Uhegården n.f. Billund, blev den freldet, 
brrendte laden; man gjorde det vinteren 1957-
58, og 17 /3 1958 styrtede et jetfly ned og an
trendte laden (22). 
Skanderup N!Zlrgård brrender, hvis man frelder 
en lille isoleret egeskov ved gården (23). - Et af 
to store egetrreer (uvist hvilket) var brandtrre 
ved og for gård i Grarup (1924; 24). - Eg over
for spr!Zljtehuset i Halk er ejergårdens brandtrre 
(1934; 25). - Gammel eg på gårdsplads i Sille
rup indtil o. 1915; gårdens brand var sat hen i 
den og br!lld ud, når man freldede trreet. Da eje
ren havde gjort det, blev gården antrendt af gni
ster fra en hestesko (26) . 
Eg i have i M!lllby, brandtrre for en del af 
byen; freldet (27). - Eg på mark tret ved R!lld
dinggård var gårdens brandtrre; engang be
gyndte man at hugge i stammen og straks r!Zlg 
det fra bygningerne. Trreet faldt o. 1880 og lå, 
til det rådnede vrek (28). - To store ege vest 
for Gram måtte aldrig ryddes, for så brrendte 
hele byen (29). - Eg foran gård i 0. Åb!Zllling, 
hvis trreet gik ud, ville gården brrende, derfor 
passede man det omhyggeligt. Er nu freldet (30). 
Fårgårdens forbrand er hensat i en gruppe ege 
ved mergelgrav s.f. gården (31). - Vreldig eg ved 
gård i Abild var dens brandtrre (32). - Der er 
sat ild ben i to ege ved huse i Havsted, Ravsted 
sogn; den ene blev freldet, uden at der skete 
noget, den anden fredes (33). 
Brandtrre i Abenrå, omtalt s. 291; ved og for 
Thielsgård i Skovby (34). - Hul eg i L!Zljt Kir
keby, måske sognets reldste trre, der var sat gård
brand i det (35). - .!Eldgammel eg ved Styrtom 
i Barsmark var gårdens brandtrre; efter freld
ningen viste det sig, at trrenagler var slået i bore
huller i stammen (36). 
Nogle store ege skal binde ildebranden i Skade
gård ved Fasbro (36, 37). - Sygdomstrre ved 
Hostrupskov, se s. 320. - En gårds forbrand var 
sat i den ca. 700-årige eg i Felsted, som gav fr!ll
planter til Skamlingsbankens beplantning; ned
faldne grene måtte ikke bruges som brrendsel, 
men skulle rådne bort (38). - Eg ved Buskmose, 
Rinkenres sogn, var gårdens brandtrre (39). 
To ege i »Paradis«-marken Dybb!lll er prreste-
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gårdens brandtrreer; da man begyndte at hugge 
i det ene trre, gik samme dag ild i gårdens m!Zld
ding og arbejdet blev indstillet. Prrestegården 
brrendte 1923, men trreeme fik lovat stå (40). 
Det ene af to egetrreer på Troldh!Zlj ved Sand
bjerg er brandtrre for Skovfogedgården; h!llj og 
trre er fredlyst under Nationalmuseet (41). - On

detrreet ved Nyb!Zll med indsat sygdom er omtalt 
s. 318. - Gammel eg mellem gårde i Tandsryd 
og Stensgård var den ene gårds brandtrre. Blev 
freldet 1942 og ved opskreringen til gavntrre 
fandt man i stammen en indboret, r!Zlgsvrertet 
trreprop (41). - Gammel eg ved Bagmose i Ulke
b!lll sogn er gårdens brandtrre, ved ejerskifte f!lll
ger en förmaning om at vrerne trreet (42). -
Brandtrre ved og for Augustenborg hovedgård; 
andre mener, at hele Augustenborg brrender, 
hvis trreet fjernes (43), sml. trre bd. 4. 
Marknavnet Brend Eg i Ketting, nrevnt 1690, 
har vel vreret en gårds brandtrre (44) . - Stor eg 
ved vejen mellem Ketting og Asserballe skov 
fredes som brandtrre for en gård i sidstnrevnte 
by (42). - Eg med indsat ild og skade for gård i 
Helleved, se s. 307 nr. 206. 
Den eneste eg i en rrekke elme ved Egen kirke 
rummede brand, ulykke og sygdom for flere af 
sognets ejendomme. Under et tordenvejr foråret 
1909 splintredes en stor gren, og kort efter (pin
sedag) brrendte en lade og en smedje som f!lllge 
af lynnedslag. Da trreet faldt i strerk storm okto
ber 1948, vakte det uro i mange hjem - samme 
dag brrendte da også en gård i Elstrupskov og 
en lille pige drrebtes af en maskine, mange f!lllte 
sig overbevist om, at det ikke var sket, hvis 
trreet stod endnu. Tret ved kirken boede en 
»klog« kone, som erklrerede, at trreet og hun 
ville d!II samtidig. Den dag egen faldt, d!llde hun 
af et slagtilfrelde, godt 90 år gammel. Ved op
skreringen fandt man i stammen flere indsatte 
trrepropper (45). 
Meget stor og gammel eg ved indk!llrselen til 
Guderup prrestegård rummede gårdens brand; 
trreet faldt for en storm begyndelsen af 1805 og 
samme år brrendte gården (42). - Gammel eg 
på langdyssen Klingsten !11.f. Brandsb!Zll skov 
blev 1933 officielt fredet som brandtrre for eje
rens gård (42). - En eg omtales 1855 som brand
trre for den Aichelbergske gård i Nordborg og 
menes at vrere den gamle eg, som endnu (1944) 
står i en gårdhave (41). 
Sydslesvig: 
Stor fredlyst eg ved Lysh!Zlj - freldes den, vil der 
ske en ulykke (46). - Eg på lille h!llj på Kloster
marken, Fysing; sk!Zlnt den stod i vejen for mark
arbejdet, turde ingen fjerne den. Freldet o. 1914 



og mange spejdede da mod Kaleby kirke, som 
skulle vende sig omkring, når trreet faldt (47). 
Ulykkestrceet i Oksager, se s. 311 nr. 275, og 
hultrre på markskel i Damholm s. 317. - Frit
stående, helt vissen eg er brandtrre for gården 
Freienwill i Angel (47). - Stor eg ved Gammel
gård i Tolkskovby med gårdens hensatte brand; 
er gået helt ud, men fredes stadig (1935 ; 47). -
Stor eg på eng i Skolderup er landsbyens brand
trre (47) . 
Ejendommen Rokrogs brand blev sat i stort ege
trre ved vejen mellem Svakketorp og Rabi;SI (47) . 
- Fire ege stillet i firkant ved kirkesti i skellet 
mellem Tolk og Grumby med Grumbygårds 
hensatte brand; da man freldede dem, brrendte 
det på gården (47). - Eg på jordlodden Gammel
toft ved Brodersby var brandtrre for en gård og 
fik lovat stå, til det rådnede bort (47). 
Klog mand satte gården Pojkers forbrand hen i 
krempestor eg ved gården, trreet er ofte ramt af 

lyn (1935 ; 47) . - To store ege i Boholt fredes 
som brandtrreer for en gård (47) . - Esmarks 
forbrand er sat i et stort, fredet egetrre syd for 
landsbyen (48). - Eg ved gård i Havrup var na
bogårdens brandtrre (49) . - Et brandtrre ved Uls
nres kirkes klokketårn (50). - På eng ved gård i 
Torsballe stod en eg, hvori gårdens brand var 
hensat, derfor blev trreet fredet (51). 
Man mente, at en rrekke ulykker stammede fra 
eg j gårdhave i Borre 0Mi;Sn, og o. 1865 freldede 
man derfor trreet (52). 

LITTERATUR: (1) 159 1928,54ff; 806i 49- 76; (2) 
398 1837, 283f; (3) 19 277; (4) 1009 1920,96 (1911); 
(5) 161 1906/3ld: 1035; (6) 278 1935,15; (7) 488i 2, 
550; 161 1906/31d: 967; (8) 161 1906/ 23: 969,2571; 
(9) 161 1906/23: 1009; (10) 795 nr. 20,1957; (11) 
400 28 /11 1958 jf. 455 8/ 6 1952; (12) 161 1906/ 3ld: 
2308; (15) 854 3,1935,95; (16) 488 4,263; (17) 107 

1940; (18) 488i 5,493!; (19) 161 1906/31d: 2362; 
955 1934,168; (20) 955 1936,252; 713 50f; 161 1906/ 
23: 2571; (21) 488i 2,551f; 161 1930/ 5: 2612; (22) 
725 19/ 3 1958; (23) 257 6,1923,28; (24) 159 1928, 
61; (25) 161 1906/23: 3016; (26) 357 18,181; 488j 2, 
461f,464; (27) 161 1932/5: 3042; (28) 488j 2,461; 580 

58f; (29) 783b; (30) 161 1906/31d: 3084; (31) 161 

1906/23: 3117 (1947); (32) 885 5,1928-29,69!; (33) 
885 10,1933- 34,174; (34) 769 113; (35) 885 11,1934-
35,25!; (36) 885 11,1934-35,25; 769 112f; (37) 488j 

2,462f; 769 113; (38) 614 1845,570; 161 1906/23: 
3224; (39) 357 18,179; (40) 885 8,1931-32,158 og 20, 
1944,36; (41) 885 20,1944,33,35f; (42) 885 19,1943, 
60ff;(43) 944b 216; 885 23,1947,190; (44) 885 23, 
1947,158; (45) 885 28, 1952,62f; (46) 161 1906/23: 
3296 (1939); (47) 885 14,1937-38,118f,120f,122f,129; 

(48) 359 6,XV; 357 18; 885 14,1937-38,123; (49) 885 

17,1941,231 (o. 1900); (50) 885 16,1939-40, 107; (51) 
885 18,1942,222; (52) 161 1906/23: 624. 

SYGDOM OVERF0RES TIL EG; HULTRJE 

Udbri;Sd smitsom sygdom i besretningen, f.eks . 
kvregpest, skulle med roterende gnidepind trendes 
»ni;Sdild« i en egestolpe (1). For at lrege »aved
spor«, et dybt bensår som fi;Slge af at trrede på et 
hul, hvori krep var drejet rundt, skulle en ege
spån lregges over såret og et vridbor drejes avet 
om (NSjrelland; 2). 
Klog kone i VJylland lod di;Sdt får af en syg 
flok lregge i mosen og slå en egeprel gennem det 
i djrevelens navn (3). Bullenskab skulle prikkes 
tre gange med 3 egepinde og disse vredet med 
spyt kastes bort (4); patient med brokskade fi;Sres 
en fredag morgen ved aftagende måne til egetrre 
og stilles med ryggen mod sydsiden, et si;Sm gni
des tre gange korsvis over skaden og slås deref
ter i trreet (5). På forhekset person skulle lregges 
egeblade plukket mellem 15/5 og 8/9 og opbli;Sdt 
i vand, det onde blev da trukket ud og kunne 
srettes i hul eg, som fik sygdommen (Gråsten; 
6). For modsot og svindsot: der bides i eg og 
signeformular siges tre gange (7), for pludselig 
larnhed: ved aftagende måne slås med egespån 
tre gange på patienten og hver gang siges »Jeg 
hugger det, som er trret«, hvorefter spånen brren
des (7), for gigt: i egen anbringes en seddel 
»Egetrre! Gigten plager mig, den rivendes gigt 
plager mig såre ofte. Eg! behold den i år og dag, 
indtil den mig forlade må. Amen!« (0Jylland ; 
8); et ligkistesi;Sm anbringes bag li;Ssnet bark
stykke tillige med en seddel »Eg, jeg kli;Sver dig, 
eg, eg - tilgiv mig det!« Når barkstykket er 
groet til igen, forsvinder gigten (SSlesvig; 9), 
eller patienten skulle ved midnat tavs omfavne 
egen, se op mod toppen og sige: Her står jeg, 
eg! al min gigt sender jeg dig! her bliver du 
stående, mig förgående. I Gud Faders, Si;Sns og 
Helligånds navn! -den fi;Srste, som stak en kniv 
i trreet, fik gigten, og patienten måtte aldrig 
nrerme sig det (SFyn; 10). 
Gigt og tandpine kunne også overfi;Sres til trreet 
med patientens neglestumper eller nogle hoved
hår anbragt i et borehul, bag et li;Ssnet bark
stykke etc.; smerterne svandt, hvis stamme og 
bark groede sammen igen (SSlesvig, Fyn; 11). 
Tandpine overfi;Srtes med neglestumper, der stil
tiende ved midnat blev gravet ned tret ved egens 
sydside (Fyn ; 12), et sådant trre måtte ikke frel
des (sml. s. 315). - To mrend, som 1930 på et 
markskel ved Damholm (Ange!) ryddede en eg, 
blev begge syge (13). 1912 huggede ejeren nogle 
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Egestolpe med spor efter »npdild« tamdt ved hjcelp af en roterende gnidepind for at fjerne sygdomme fra 
kvceget. (ES). 

grene af et »ondetrre« ved Nyb!Zll og fik kort ef
ter halsbylder, det samme overgik naboen, da 
han havde fjernet nogle grene, som hang ud over 
hans mark (14). En eg på Lindholm 0Fyn måtte 
ikke freldes, så lrenge patienterne levede (15). 
1862 fandt man i Askeby VM!Zln i en stor op
skåret egekrevle et hul med 10 afskårne finger
negle i en klud; et lignende fund er gjort ved 
Kolding (16). Klog mand i Odsherred prikk:ede 
med sj21m ved den smertende tand og slog det ind 
i en egestolpe (17). - Barnets fj21rst tabte tand 
skulle presses ind i et egetrres bark, lukkede bar
ken sig over den, fik barnet strerke trender (18). 

En eg kan ved roden vokse ud med to stammer, 
som et stykke oppe forenes, eller en gren er 
bj21jet ind mod og groet sammen med stammen, 
således at der blev dannet en stj21rre eller mindre 
åbning. 
Sådanne hultrteer, kludetrceer, ondtrteer, sygeege, 

sundhedsege eller pjetrceer blev i de fleste lands
dele til o. 1900 (for enkeltes vedkommende sy
nes overtroen endnu levende) brugt til kure: pa
tienterne (mest b!Zlrn) kr!Zlb eller blev f!Zlrt nj21gen 
gennem hullet - »gennem egens symbolske f!Zld-
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selsåbning f!Zldtes den syge til ny sundhed« Mar

tin A . Hansen (19). En sygeeg skulle vrere op
vokset af et agern, et rodskud duede ikke (Vejle
egnen; 20). Man brugte også en anden metode: 
patient med brak fj21res om foråret af to hjrel
pere tre gange nj21gen gennem en ung egs flrek
kede stamme, det gj21res stiltiende efter solned
gang og ved månens aftagende, der snj21res sejl
garn om stammen, og efterhånden som den gror 
sammen igen, bliver patienten rask (VSlesvig; 
21). Barn med brak fj21res tre torsdage gennem 
spaltet eg og denne bindes sammen; blev tn.eet 
ryddet, fik barnet atter brak (Fyn; 22). 
Nogle hultrreer havde navne: 
Krampetrceet i Nj21ddebo Holt NSjrelland til o. 
1880; bj21rn med engelsk syge (rakitis), der kunne 
skyldes forhekselse, blev i 1860'erne trukket 
gennem åbningen mellem to stammer (23). 
Et hultrre ved Ryegård på Roskildeegnen nrevnes 
o. 1890 (24), se trre bd. 4. 
Stor og kraftig eg på mark ved Kirke Eskildstrup 
i Holbrek amt havde foroven to sammengroede 
stammer, gennem den aflange åbning trak for
reldre efter solnedgang et sygt barn og hrengte 
som offer et stykke af dets tj21j på en gren (25). 
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