
kalv og stak hovedet ud af et knasthul; siden 
blev han manet i en gammel eg (bd. 1), fra 
stammen flflld altid en rekel sort saft, til trreet 
visnede (9). - Man havde set et hvidklredt gen
frerd gå fra Frelledgård (mellem Vejle og Kol
ding) til gammel enligstående bfllg på marken; 
en kvinde begravede sit barn ved trreet og eje
ren turde ikke frelde det (10). Der stod nresten 
altid vand i et hult bfllgetrre i Kjeldsgårds have, 
nordlige Salling, en pige fflldte i dflllgsmål og 
druknede sit barn i vandet, som genfrerd vasker 
hun det hver nat i trreet (11). 
Hasselpind med indskårne magiske tegn skulle 
srettes under bfllgebusk (jysk cyprianus; 12). -
Der blev o. 1870 set ild i en bfllgebusk ved hus 
på Isted hede, iflg. sagnet lå her en skat begravet 
(13). - Lindorm plejede at hrenge i en bfllg på 
0lby ås ved Kfllge (14). 
En mand i ledtog med fanden skulle hver nat 
hen til den hule eller runde bfllg i Engelholm dy
rehave ved Vejle (15). - Vorherre bestemte, at 
sålrenge de unge bfllge holder bladene om vin
teren, kan djrevelen ikke råde (16). En mand 
havde aftalt med fanden, at han ffllrst måtte 
hente ham, når der ikke var flere blade på bfll
getrreerne. Da fanden om vinteren kom, kunne 
manden pege på nogle ungbfllge, og han slap fri 
(Fyn; 17). 
Dronningen af Bogfil ved Mflln fik af kong Hans 
på Falster lov at beholde sin fil, til en udsred var 
hfllstet, og hun såede bog og agern, heraf fik 
filen navn (18). Det samme fortrelles om Ryslinge 
bfllnder: de lånte deres jord af Sofienlund, til der 
var sået og hfllstet en gang; trreerne blev freldet 
o. 1830 (19). Sagntypen er også omtalt under eg 
bd. 1. 

LIITERATUR: (1) 107; (2) 1014 4,1911,92f; (3) 875 
1926,52; 278 5,1932,188; (4) 488i 4,91; (4b) 357 
23; (5) 19 267; (6) 161 1906/23:2090(1914) ; (7) 488j 
4,113; (7b) 161 1930/5:721; (8) 488i 3,375; (9) 488i 
5,445; 269b 1,104f; (10) 488j 5,278; (11) 488i 3,376 
og 488j 5,258,266,283; (12) 488i 6.1,80; (13) 885 
16,1939-40,106f (14) 128 170; (15) 488j 6,29; (16) 
488i 2,254; (17) 519 127; (18) 797 1776,47; 310 
1857,70; 488j 3,279f; 622b 32; 28 159; (19) 310 
2,219. 

ANDEN OVERTRO 

Den, som bygger af bfllg eller pile, · har aldrig 
hverken ro eller hvile (1). 
Man måtte ikke undlade at maje gården, det 
bragte den velstand (NSjrelland; 2). Aftenen ffllr 
Kristi himmelfartsdag blev stukket bfllgegrene i 
agrene som vrern mod troldtfllj (SSjrelland; 3). 
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Man satte bfllgegrene i hfllrren St. Hans aften for 
at hindre heksene i at lande og flldelregge plan
terne, når de red til Bloksbjerg (4), eller for' at 
hfllrren skulle trives godt og blive lang (Sjrelland; 
5), i kornet for ikke at få aksene svedet = af 
brandsvampen Ustilago (Jylland; 6). 

LITTERATUR: (1) 488d 31; (2) 941e 143f,149; (3) 
161 1906/23:586,606; (4) 466 165; (5) 418 60,151; 
(6) 488/ 4,160. 

KALENDER- 0G VEJRREGLER 

Når bfllgen er grflln og egen grå, skal bonden 
lfllbe og så o: er det på hfllje tid; også: når egen 
er grflln og bfllgen grå osv. (Jylland; 1). - Gfllgen 
begynder at kukke, når bfllgen står grflln (1632; 
2). - Rflldspretten er skfllnnest, når bfllgen er 
grfllnnest (3), men »marsvinene forsvinder fra 
Isefjorden«, når bfllgen grfllnnes (1776; 4). -
Bfllgens nflldder skabes natten til Jakobs dag 25/7 
(5). 
Er en spån af bfllg, afhugget allehelgensdag 1/11, 
våd at ffllle på, bliver vinteren fugtig, men en 
tfllr spån varsler hård vinter (1593ff; 6); våd 
spån i oktober: hård, tfllr spån: en mild vinter 
(7). Er spånen af bfllg eller birk, hugget Alle
helgensdag, tfllr: en mild vinter; fugtig: kold vin
ter (8). 
Lynet slår sjreldent ned i bfllg: til bfllge • skal 
du sfllge (9). 

LITTERATUR: (1) 488g l,30; 469 69; (2) 1004 23; 
(3) 107 1957; (4) 129 112; (5) 891 44; (6) 891 10f; 
1004 1632,75; (7) 951b 41; (8) 111 1816,35; (9) 228e 
3, 865; 107. 

PROSA 0G POESI 

Som det vigtigste og i lfllvspring vel også smuk
keste lfllvtrre er bfllgen vort lands »nationaltrre« 
og blev 1936 på opfordring sendt til Den inter- . 
nationale Fredshave i La Plata (Argentina) til
lige med rflldklfllver. Bfllgens lfllv symboliserer 
frejdigt mod, tapperhed og jubel - H. W. Bis
sen's »Landsoldaten« i Fredericia holder en 
bfllgekvist i hånden. 
Bfllgen er vort tr<l!, vore skoves hersker, Dan
marks yndlingstrre. Den nordiske bfllgeskov -
hvor klinger det bredt og festligt! Gennem hjer
tet går noget stort og lyst. - På så mangfoldig 
måde og til så forskelligartede mennesker taler 
bfllgen sit stumme skfllnhedens sprog, at det er 
naturligt, at den elskes af alt folket, ja at den 
betragtes som hellig Kai Hoffmann 1919 (1). 
1600- og 1700-t dominerede egen i digternes 
brug af planter, men i 1800-t overtog bfllgen 



denne f9Srsteplads (2); fra og med Adam 
Oeblenscbläger og isrer N. F. S. Grundtvig 
bliver den poesiens hyppigst benyttede trre 
(3). For Grundtvig var b(6gen indbegrebet af det 
danske land og folk, et udtryk for alt sk9lnt og 
blidt, i hans »Poetiske Skrifter« er rosen og 
b(6gen de oftest nrevnte planter, brugt henholds
vis 22 og 19 gange (4): 
Dansken har hjemme, hvor b9Sgene gro - Byg 
og b9Sg og dannekvinder, · det er Danmarks her
lighed. - B9lgen er det bedste trre • i vor moders 
vange, • under det er lun og lre, • fryd og fugle
sange; • b9Sgen med det fagre blad, · med den 
blide krone ... - Jeg det bekender, i Dannevang 
• for mig allerdejligst er b9Sgen. 
Men f9Srst gennem Oehlenscblägers digtning 
blev folkets blik åbnet for trreets nationale 
sk9Snhedsvrerdier: Der er et yndigt land, · det 
står med brede b9Sge • nrer salten 0sterstrand. 
• • Vort gamle Danmark skal bestå • så lrenge 
b9Sgen spejler • sin top i b9Slgen blå (1823). -
Christian Winthers poesi gjorde Sjrellands b9Sge
skove til de udprreget danske skove, og b9Sgen 
har siden vreret det nationale trre (5). 

Guldaldertidens helt overdrevne brug af b9Sgen 
som sujet resulterede mod slutningen af 1800-t 
i en fremdragelse af de » glemte« eller oversete 
trreer eg, lind og isrer pil og poppel (2). »B9lgen 
har tidligt imponeret, er trrengt ind i bevidsthe
den nresten som et synonym på danskhed, des
vrerre indtil overmrettelse og forbunden med en 
vis s9Sdlighed, et litterrert vomitiv« Johannes V. 
Jensen (6). - I 185 danske digteres poesi tiåret 
1911-20 er b9Sgen iflg. C. Raunkirers optrelling 
nrevnt eller benyttet som sujet 379 gange og 
overgås kun af rose og vin (7). 
Hvor er der en klosterhal, som frembyder st9lrre 
k9llighed end denne i sin udstrakte storhed, med 
sine nedhrengende, duftende grene? - - husk 
vore h9Sje, mregtige b9Sge, hvor tusinde små skud 
skyder frem helt op ad stammen, som kunne 
barken ikke fastholde den stråle af 1(6v, som 
trrenger sig mod toppen og der vrelter ud i et 
levende blad-tag. - Den vellyst, det må vrere for 
svanen at dykke ned i det friske klare hav, har 
jeg ret f9llt ved ligesom at dykke mig ind i den 
danske b(6geskov; den er en naturpragt, der i sin 
slags kan måle sig med, hvad Syden ejer; selv 

Vilhelm Eissens statue af landsoldaten med en b~gegren i hånden. Gengivet i Illustrated London News, 
1864, efter tegning af en dansk ingeni~r Nielsen fra Fredericia. 



dens forgrengelige sk!llnhed, dens l!llvfald og vin
tertid, er kun nye åbenbaringer! H. C. Andersen, 
De to Baronesser (1848). 
B!llgene [stod] i solbranden og sprang ud, som 
en f!lldsel, der strakte sig fra morgenen og op på 
förmiddagen. Knoppeme var i forvejen store 
og gabende med gr!llnne flige ud af sv!llbet som 
krremmerhuse, l!llvet, der endnu lå i dem med 
pibede lreg, som vingeme på en sommerfugl, in
den den forlader puppen, i den varme solede 
luft foldede de sig ud og spredte bladene, endnu 
lidt kr!llllede og matte, men hele trreet gr!llnt fra 
!llverst til nederst Johannes V. Jensen (8) . 
Om foråret, når de f!llrste b!llgegrene er sprunget 
ud og lyser gule og dunede i underskoven, bliver 
skovdybet til et dyb i bogstaveligste forstand , 
man har fornemmelsen af at vrere under vandet, 
i et gr!llnt srelsomt lys med urolige skygger og 
mystisk flimmer fra lyskilder, som bladene le
ger kispus med. Ole Vinding (9). 
Forunderligt lette og luftige, vandret svrevende 
planer af nyf!lldt, glinsende b!llgel!llv, omb!lllget 
af bukkarduft, overrislet af bogfinketriller Knud 
Poulsen (10). L!llvet [lå] endnu som gr!llnne, 
svrevende flager, der kun blev holdt oppe af 
luften Hans Hartvig Seedorff (11). Den redende 
strerke sprede gr!llnne farve kommer i vandrette 
skyer, som svrever gennem den sorte skovs rum, 
vanvittigt farvede penselstr!llg, som leger med 
rummet, gi'er det dyb og afstande. Det bli'r til 
et tag, en hvrelving, som lyset siler ned igennem, 
som på en havbund Piet Hein (12). Gangene er 
hvrelvet over med udsprungne b!llge - et k!llligt, 
frådegr!llnt sl!llr med h!llje, ranke stammer under, 
lydefri i barken som var de l!llbet op i et eneste 
udbrud af vrekst. - Frådegr!llnne og dejlige står 
alle b!llgene, og 0resund kaster et lys som fra 
blå spejle ind over den lysegr!llnne kyst Johannes 
V. Jensen (13). 
B!llgene dannede store lapper af friskgr!lln silke 
på egeskovens garvede skindvams Sophus Mi
chaelis (14) . Nrest efter en kvinde gives der 
ikke st!llrre behag end de udsprungne b!llge Jo
hannes V. Jensen (15); en lille impertinent fr!ll
ken B!llg [har] i morges srnidt den brune uldne 
kjole - flået den af sig, den ligger i stumper om
kring hende - og står nu skrelvende i sin smule 
lysegr!llnne badedragt. Og i dag sv!llmmer b!llgene 
da i himlens blå hav Kaj Munk (16). 
I er som giftelystne piger, der i erobringstiden 
blomstrer, stråler og forjretter. Til tonerne af 
Skrersommernatsmarchen når I lige akkurat på 
jeres pragts fulde h!lljde op til alteret, fulgt af 
begejstringen fra den måbende hob. Som få 
dage efter kaster deres fedtede grundlovsdags-
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madpapirer iblandt jer. Og som den emsige 
pige lregger I jer ofte dagen efter til at - nreh, I 
ikke engang visner. Blågr!llnne, st!llvede og ked
sommelige bliver I ... Rie Nissen (17). Den bred
barmede b!llg ... skulle vi ber!llmme dig, mon det 
så mest skulle vrere for dine ranke stammer, 
klredt i fingr!lln forårsdragt - eller for din lidt 
matroneagtige skikkelse, når du uhindret breder 
dig og lidt uforsigtigt og klodset tramper andre 
ihjel med din skygge. Skulle det ikke allermest 
vrere for dine mindste b!llrn, når de trofast krav
ler rundt i hegnet inderst inde - beskyttet af 
strerke barnepiger som tj!llrn, r!lln og el ... Ingen 
kan som du lune om hus og have, trofast og 
smuk til alle årstider - sk!llnnest måske i din 
brune vinterdragt skrermet af m!llrke graner Bodil 
Friis Nielsen (18). 
B!llgen er skovens mor [jf. eg], men når den 
har bladdragten på, er den hremningsl!lls egoi
stisk .. . dens stamme hviler glat og rank i sig 
selv, i en moderlig indesluttethed, der ikke lader 
sig knregte af konkurrence, skygge og kamp, 
men stredigt holder sig til sit Villy E. Ris(/Jr (19) . 
»Skovulv« har man kaldt b!llgen, og den brerer 
sit !llgenavn med rette. Vel ser den så skikkelig, 
godmodig ud med sin runde, trivelige krone, men 
den er en ulv i fåreklreder - og hvor Skovulvene 
trrengte frem, enkeltvis eller i flok, fulgte d!llden 
med. - Målt med egens h!lljsindede gavmildhed 
blev b!llgen en tyran, på hvem ordet om Attilas 
fodspor passer i bogstavelig betydning J. 0 . 
B(/Jving-Petersen (20). 
(L!llvfald): [bladene] bliver som lrederet i gode, 
engelske ridest!llvler Ole Vinding (9). 
»Blodb!llg« kaldes det, en slags morian mellem 
de andre trreer, så sortbrune var bladene; det 
måtte have strerkt solskin, ellers ville det i strerk 
skygge blive gr!llnt som de andre trreer og såle
des miste sin mrerkvrerdighed H. C. Andersen, 
H!llnsegrethes Familie (1879). »R!lldb!llgen er 
sprunget ud! « - en festdag! En glorie af lyst, 
r!lldligt guld stråler omkring trreet .. . hver dag 
bliver farven i bladene dybere, indtil r!lldb!llgen 
er frerdigklredt som en m!llrk sk!llnhed til fest i 
sit fornemme skrud af dybr!llde blade Käthe 
Asmussen (21). 
Tykke, veldredige b!llge ... s!lldt vil jeg hvile her 
under din hvrelvede krone, • knudrede b!llg Adam 
Oehlenschläger, Faarevejle Skov (1804). Du 
stille skov, · hvor b!llgenes tag er flettet • som en 
skrerm mod den strålende dag Holger Rutzebeck, 
Så vinder den Svend sin Jomfru (1925). B!llgen 
pragtfuld hvrelver • sin gr!llnne baldakin Chri
stian Winther (22). 
Dyrehavsb!llgene kupler • sig m!llrke som st!llbt i 



En efterårsaften i Jregersborg Dyrehave. Trresnit af C. F. Aagaard i Illustreret Tidende 1-10-1871. 

malm Johannes V. Jensen (23). L~vhavets gr~n
ne b~lger • k~ler himmelens gl~d, • skovduen 
kurrer - en stemme • sommerlig hed og s~d 
Arnt M~ller (24); hvor kogler g~gen med l~n
lig vold • i b~gens klangfulde kirkehaller! Jo
hannes V. Jensen (16). Dens duft kan fylde 
hvert duftl~st sind, • I tumlen toner dens stilhed 
ind. • Og mosset er så tålmodigt bl~dt. · Og 
g~gen kukker - tungt, fjernt og s~dt. • • 0 pin
ses~ndag - o sommerglans! • En b~gegren og en 
blomsterkrans! • Jeg er kun en i den store str~m 
[mod skoven], - ·densamme rus og den samme 
dr~m Kai Hoffmann (25). Dejlig er skoven ved 
pinse, når b~genes kroner • kupler en h~jtids
fuld kirke, hvor lovsangen toner. · Vårvinden 
orgler igennem de gr~nne portaler, • stiger og 
bruser med herlige sk~nne koraler, · Under de 
hvrelvede krypter går lyset i str~mme 1mm. Mi
chelsen (26). 
Der er på jord ingen fyrstepragt • så sk~n som 
ungb~gens forårsdragt. • • Hvor spred og k~lig 
en duft, å mrerk - · den g~r beruset og svag og 
strerk - · og inderst har hun så fin en srerk · af 
lys og skygge i kniplingsvrerk Axel Juel (27). Det 

lyser gennem l~vet som gennem gr~nne ruder, • 
der går en k~lig brise i skovens katedral · blandt 
b~gens lyse s~jler ... Aage V. Reiter (28). 
Som en gylden-gr~nlig tåge • om de lilalyse 
stammer • svrever b~gel~vet ned fra • himlens 
skybesatte rammer • og som trilled guldkry
staller · ud af tågens gr~nne gange • klinger 
klare fuglesange Knud Wiinstedt (29), det svre
vende, det gr~nne brus • af netop bristefrerdigt 
l~v. • Hvor er dog verden sk~n at se! • Hvor 
dyrebart at leve! Mogens Lorentzen (30); gr~n 
titter knoppen af sit gem, • ret som en musling, 
der på klem • åbner de brune skaller Ernst v. d. 
Recke (31). Ved morgen kasted du de brune 
skrel · lig millioner sommerfugle-pupper! • hvert 
lille dunet blad kr~b ud af hammen. - Se, b~gen 
drekker op sin disk • med gr~nne krremmerhuse 
Chr. Richardt (32), gr~nlig-gule • krremmerhu
ses gyldne tutter • med en frynse, fin som tan
ken, · der kan vrekke hjertebanken, • som de 
dun, der lysner smilet · om en kruset pigemund 
Holger Drachmann (33); ungpigekysk som b~
genes • silkegr~nne kroner Thorkil Barfod (34) . 
B~ge smiler med vårlys brrem • så ungdoms-
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slanke i soldags ynde, • så kvinde-vege i storme
sus, • så klage-tnette i uvejrs brynde • og aldrig 
toner som orgelbrus Erich Erichsen (35), sml. eg 
(bd. 1). Hvor bplgen larmer hpjt fra sp • om Dan
marks gamle rige, • hvor bpgen kranse.r land og 
p • som uskyld slettens pige Chr. Wilster (1827). 
Der er en pige i bpgehvrelvet, · hver gang de 
grs,Snnes, de svale trreer. • Let ånder lpvdybet. Lyt 
til skrelvet, • som ss,Sdt förråder, at hun er nrer. 
Piet Hein (36). Bpgen hedder Hjertenskrer, · 
hun er så rank og skrer, • hun er så jomfrufin • 
i sit lysegrpnne lin Ola/ Gynt (37). Bpgen, bru
den, står og bruser • i sin svale yndighed Fred
rik Nygaard (38). 
Ah Gud, hvor var bpgene lyse i dag, • som 
grpnne små viftende silkeflag! Thorkil Barjod 
(39). Frisk og grpnt er håbet i vort hjerte · som 
bpgeskoven, når den springer ud Hansigne Lo
renzen (40). Ud over landet om hpj bag hpj · 
bruser dens lette skum. · En hvisken går gennem 
det lysgrpnne lre, · bpgen, bpgen! • En dag er al 
Danmark et lykkeligt trre: bpgen. Piet Hein (41). 
Vi synger, mens vi plukker af det grpnne bpge
lpv, · og vi fletter Danmarks sommer i vor hat 
Svend Rehling (42). 
Brus nu, tingrå bpgestammer, over svale anemo
ner, • vug nu alle grs,Snne grene, luft nu, blad, 
den skrere hud Ludvig Holstein (43). Som en 
bro i det blå er min luftige bue. • Som et tin 
slutter barkbrynjen stramt om min arm. • I min 
krone er skjul for den rugende due, • som vil 
rede sin seng i en klpft ved min barm Ludvig 
Holstein (44). 
Det trre har kronen bäret, • af dansken dron
ningkåret · som hersker over skov og krat • i 
mangen sommers solskin• og spdmediset nat Ola/ 
Gynt (37). For grresset skygger den svajende bpg, 
· thi sprrengt er egenes grå tyranni. • Ind under 
korntunge bakkestrpg • bor en nation, som er 
glad og fri [bpgen = bpnderne, egen = herre
mrendene] Sophus Claussen (45). Og er der lidt 
mageligt ved svendene her: • det kommer af de 
skyggefulde bpgetrreer! Chr. Richardt (25). Dig 
skyldes det mest, når den danske mand • altid 
har trenkt sig det gamle land • som en skpn og 
bevarende kvinde Victor Dantzer (46). Bpgetrre i 
en fremmed vår [Italien], • det har vi begge san
det, • et sekund er som dag og år • i drpmmen 
om moderlandet Hans Ahlmann (47). 
En blodbpg hpjt sin krone brer' • med lpvets 
dunkle bronceskrer, • blandt Nordens blonde bp
getrre'r · en fremmed, sydlandsk type Otto C. 
Ftjnss (48). 
St. St. Blicher, Bpg (1844; 49); Victor Dantzer, 
Bpgen (46); Otto C. Fs,Snss, Blodbs,Sg (50); Vil-
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helm Gregersen, Dejlige Bpgeskov (51); Piet 
Hein, Pinselpvet (52); Kai Hoffmann, Den grpn
ne Skov (25); Ludvig Holstein, Forårsbs,Sgen 
(44); Axel Juel, To Bpgetrreer (27); Johannes 
Jprgensen, Bpgeskov (53); Chr. Richardt, Sko
vens Saga (54) 

LITTERATUR: (1) 386i 26-28; (2) 754 58; (3) 173 
1932-33,52; (4) 754b 104,106; (5) 312 16; (6) 961 
7; 433l 158; (7) 665k Xll.2; (8) 433x 164; (9) 979 
13,17; (10) 730c 36; (11) 82lj 7; (12) 361g 145; (13) 
433t 193,203; (14) 600b 234; (15) 4331159; (16) 616b 
202f; (17) 64 7 /11 1950; (18) 455 3/9 1950; (19) 
774 37; (20) 961 143f; (21) 64 17/4 1954; (24) 980e 
93; (23) 433k 37,45; (24) 621 157-59; (25) 386d 17; 
(26) 601 21f; (27) 447b 25; (28) 761b 37; (29) 976d 
47; (30) 556d 49; (31) 758 10; (32) 766 43, 766g 65; 
(33) 203d 33; (34) 48c 19; (35) 218 47; (36) 361e 
14; (37) 316b 11,55; (38) 664b 32; (39) 48b 13; (40) 
554 11; (41) 725 12/5 1951; (42) 759c 39; (43) 397c 
75; (44) 397h 16; (45) 131 3; (46) 179 79f; (47) 9d 
30f; (48) 283h 19; (49) 78d 28,151; (50) 417 nr. 5, 
1901; (51) 307d 33; (52) 361/ 28; (53) 463g 41-43; 
(54) 766g 65-68. 

LEgte Kastanie, Castanea sativa 
Hpjt trre med aflange, blanke, skarpt tandede 
blade, lange rakler og i hver langpiggede frugt
skal tre store brune npdder. Vildtvoksende i 
Balkanlandene, måske også de sydlige Alper; 
plantet i haver og parker, isrer på perne, og hist 
og her i skove. 

Kastanie begyndelsen af 1400-t ff (castane, ca
stan) gennem latin fra grresk kastanea og måske 
oprindelig et lilleasiatisk ord. Maroner, maron
kastanie 1795ff af fransk marron = spiselig 
kastaniefrugt; kastaniebf(Jg 1798-1820, trreet blev 
opfattet som en art bpg. 

LITTERATUR: 689 1,295. 

HISTORISK 

Trreet blev rimeligvis indfprt allerede i munke
tiden; barken nrevnes i lregeråd fra begyndelsen 
af 1400-t (1). Herluf Trolle skriver 1558 til Bir
gitte Gpye og beder hende opbevare 20--30 krer
ner i sand i krelderen på Herlufsholm (2); 1569 
plantede man regte kastanie i Skanderborg 
dyrehave, npdderne var en populrer spise ved 
hoffet (3), 1579 leveres 1 td. kastanier til en 
adelsmand i Odense (4). 1648 oplyses, at trreet 
tilsyneladende trives godt, stammen kan vrere 
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