
NVSjrelland: ingen turde skamfere eller rydde 
en gammel hvidtj!,'Srn (r!,'Sdtj!,'Srn?) mellem Uger-
1!,'Sse og Ri;srby, for så brrendte hele R!,'Srby ; nog
le telefonarbejdere ville have den fjernet, men 
blev advaret og n!,'Sjedes med at klippe nogle 
grene af. Der blev engang savet i stammen, og 
nreste dag brrendte en gård · - »I kunne jo vrere 
blevet fra den tj!,'Srn«, sagde egnens. folk. Man 
gik ikke gerne forbi tj!,'Srnen, når det var m!,'Srkt, 
ved m.idnat var set sp!,'Sgelser; en so med 12 
grise l!,'Sber ud af trreet og til Tiss!,'S for at drikke, 
r!,'Srer nogen ved soen, bliver den til en prins og 
en kongeborg stiger op af s!,'Sen (24). Vrerslev 
prrestegård brrendte, hvis man freldede en tj~rn 
på dens mark (25). Gammel mand sagde, at der 
gik ild i gården, hvis man tog noget af tj!,'Srne
busk på mark i Sonnerup. En stor gammel tj!,'Srn 
på »Bavnen« i Fårevejle sogn måtte ikke ryddes, 
da skete noget slemt, en ny ejers gamle far fra
rådede det meget indstrendigt, han havde selv 
en fredlyst tj!,'Srn stående ved sit havegrerde. 
Efter rydning slog lynet 1. pinsedag 1886 ned i 
gården som blev lagt i aske (26). 
Fyn: fjernede man en stor tj!,'Srnebusk på mark 
ved Sulegården, Grimstrup, Assensegnen, ville 
det gå gården ilde (27). En husmand begyndte 
at save i gammel brandtj!,'Srn ved Saltofte skov i 
Krerum sogn, men blev advaret om, at så ville 
landsbyens gårde brrende (28) . 
Jylland: en hvidtj!,'Sm i Vrerum sogn ved Ran
ders skulle vrere plantet under svenskekrigen 
og var brandtrre for ejerens gård; da den blev 
ryddet, slog lynet ned (29). På Tornumgårds 
mark i Give sogn stod, så langt man huskede 
tilbage, en gammel tj!,'Srnebusk, om hvilken det 
hed, at gården brrendte, hvis man !,'Sdelagde den; 
tj!,'Srnen skulle vrere plantet over en pestkule (30). 
En tj!,'Srn på Tudvad mark var byens brandtrre 
(31). Gyldenhaves brand blev sat hen i stor 
tj!,'Srn på marken, en mand havde hrengt sig i 
den (Taps sogn; 32). Hvis tj!,'Srnebusk på mark 
i Eskelundkrer forsvandt, skulle ejerens gård 
brrende, en ny ejer lod den alligevel frelde (33). 
Vejengårds brandbusk var en stor enlig tj!,'Sme
busk på mark vest for Vejen st., man havde set 
lys ved den og en skat skulle ligge begravet 
under den, mange gravede efter den, men blev 
bange eller fik en ulykke (34) . Starup prreste
gårds brand var hensat i en hvidtj!,'Sm (35), 
tj!,'Srnebusk på mark ved Simmersted var brand
trre for en af byens gärde (36), gammel tj!,'Sm 
ved gård i Lilholt, Skrydstrup sogn var dens 
brandtrre, (37). En tj!,'Srnebusk på Taterkroens 
mark ved Lunden, Gram sogn, måtte ikke fjer
nes, den som gjorde det ville komme galt af-
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sted og kroen brrende. Men busken blev ryddet 
- og kroen brrendte (38). Så lrenge en tj!,'Srnebusk 
på det gamle voldsted »N!,'Srrevold« fra borgen 
0rnsholm i Arrild sogn levede, skulle Rug
bjerggård ikke brrende. Om sommeren gik man 
og vandede busken, men 1912 visnede den, og 
juni samme år brrendte gården (39). Det samme 
blev sagt om en gammel tj!,'Srn og gård i Forbal
lum, Mjolden sogn (40). En gammel og nu ryd
det tj!,'Srn på Torsl!,'Skkeh!,'Sj !,'Sst for gården Tors-
1!,'Skke på A vnb!,'Sl mark var gårdens brandtrre 
- måske identisk med en brandtj!,'Srn for gård i 
Ullerup sogn, en forgreldet ejer freldede den for 
at få gården til at brrende, men det lykkedes 
ikke (41). Men da en ny ejer af gård lod dens 
brandtrre, en gammel hvidtj!,'Srn ved Broager
vejen, frelde 1909, brrendte gården kort efter 
(42). 
Als: i en stor tji;srnebusk på mark n.f. Sarup 
var hensat brand for ejerens gård (43); Stens
gårds brandtrre, en stor reldgammel tj!,'Srn n.f. 
m!,'Sllen, blev ryddet o. 1905 (44). Store sten i 
rundkreds st!,'Sttede r!,'Sddeme af en meget stor 
tj!,'Srn på h!,'Sj ved Degnegården i H!,'Srup, thi den 
var gårdens (eller skolens) brandtrre; faldt af 
relde o. 1870 og kort efter brrendte gården (45). 
Der var sat ild for gård i Nr. Kettingskov ben i 
en stor hvidtj!,'Srn, som vreltede ved kystskred o. 
1935 (46). Blev en tj!,'Srnebusk ved kirkestien 
mellem Nr. Kettingskov og Asserballe freldet, 
skulle en gård i sidstnrevnte by brrende (47). 
Als' sti;srste hvidtj!,'Sm stod på mark i Lunden, 
en olding havde sat ild for gården »Rolst«s 
brand ind i trreet; så lrenge den stod ur!,'Srt og 
gik i arv, skulle gården bestå. Tj!,'Srnen skal have 
vreret brandtrre også for byerne Brandsb!,'51 og 
Lunden, den havde fem stammer og hver rum
mede en gårds brand. Omblrest 12/2 1894 (48) . 
Ved stien til Havnbjerg kirke stod en tj!,'Srn, om 
den blev sagt, at prrestegården, m!,'Sllen eller kir
ken skulle brrende, hvis den gik ud (49); gam
mel hvidtj!,'Srn på mark n.f. Lavensby rummede 
ejergårdens brand ; faldt o. 1920 (50). Tj!,'Srne
busk på mark i Mels var brandtrre for en gård 
(51). En gammel tj!,'Srn ved Gammeldam ved 
Nordborg var plantet i aske fra den Aichelber
ske gård og ejergårdens ild sat hen i trreet, men 
gården brrendte lrenge f!,'Sr det gik ud (52). Se 
også s. 64. 
SS!esvig: der var sat ild ben i stor tj!,'Srnebusk 
på bakke ved Sankelmark (53). Blev tj!,'Srn i 
Munk Volstrup ved vejen mod Jaruplund hug
get om, brrendte f!,'Srstnrevnte by (54) . Branden 
for Popholt og Sdr. Smedeby blev sat ben i 
tj!,'Srnen ved D!,'Sbestenen ved Helligbrekken (55). 



Tj!llrnebusk i nrerheden af Tingholt var brand
trre for L!llgstrup (56). Brodersbymark skulle 
ikke brrende, f!llr en stor tj!llrn nord for lands
byen blev freldet og ryddet; den stod i vejen 
for markarbejdet og en ny ejer dristede sig til 
at fjerne nogle grene, men straks begyndte det 
at brrende i byen (57). Sdr. Farensteds brand 
var hensat i to tj!llmebuske i hegn nord for byen 
og de blev gennem mange år fredet, men så 
freldet (58). En gårds forbrand var sat i tj!llme
busk på jordlodden Bundsdam ved Skregger!lld 
og ingen turde rydde den af frygt for, at ilden 
så skulle bryde ud (59). Stor tj!llrnebusk i Have
toft sogn rummede gården Bondesb!llls forbrand; 
så man fra oven ned i busken, brrendte der altid 
ild i den; freldet o. 1890 (60). En vreldig hvid
tj!llrn ved å på Mårkrer Vesterskov mark måtte 
ikke fjernes, så ville gården »Kompagni« brren
de; ryddet o. 1900, kort tid efter brrendte gården 
(61). I Egebjerg, Strukstrup sogn, var et gam
melt hus' brand sat hen i en tj!llrnebusk, ejeren 
begyndte at hugge l!lls på tj!llrnen for at få huset 
til at brrende, det lykkedes dog ikke, men året 
efter brrendte hans - nye hus! (62). Tolk's 
brand sad i en stor tj!llrn på eng tilh!llrende 
prrestegården, hvis den visnede eller blev ryddet, 
br!lld branden ud og der kom stor n!lld og elen
dighed i Tolk (63). En brandtj!llrn stod (står?) 
på krempeh!llj i H!lljentofte, Nyb!lll sogn (64). På 
jordlodden Tutwårn ('Totorn') i Fjolde sogn 
groede to tj!llme med hensat brand for lands
byen Bjrerndrup, og inden turde frelde dem (65). 
Se i!llvrigt s. 54ff, nr. 1, 26, 27, 29 og 55. 
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Pesttjrirn i Kvrerndrup, Midtfyn. Foto: N. Jensen , 
1908. Dansk Folkemindesamling. 

PESITJ0RNE 

Tjj11rnen plantet på pestofres grav er en speciel 
dansk tradition; ofte hrevdes, at det drejer sig 
om gravpladser fra »den sorte dj11d« i middel
alderen (1300-t). »Ligene jordedes massevis i 
frellesgrave, ofte på et afsides sted uden for by
eme, og på graven plantede man en hvidtjjZlrn 
til tegn på, at graven ikke måtte berjZlres i 
fremtiden« (1); »man kastede ifjZ!lge sagnet ... 
alle de dj11de i en kule på kirkegården og plan
tede tjjZlrn derpå for at folk skulle tage sig i agt 
og ikke komme for nrer, da man troede, at selve 
uddunstningerne af graven kunne smitte« (Skam
by NFyn, 1843; 2). Tjj11rnen stod ikke blot til 
minde, men med de skarpe torne som »tegn og 
advarsel, at der på dette sted ikke måtte graves, 
da sygdommen ellers formedelst de opgravede 
lig igen kunne fremkomme« (3). »Kirkegårdens 
indviede jord kunne ikke rumme de dj11de, man 
slrebte dem derfor ud på marken i store dynger 
for at begrave dem der, og oven på en sådan 
grav plantede man en hvidtjjZlrn for at advare 
efterslregten fra at rjZlre ved dette sted. Endnu 
efter 500 års forlj11b står trindt omkring på vore 
marker nogle mrerkvrerdige gamle hvidtjjZlrn 
under navn af »pesttom«; de fredes af bj11nder
ne, thi de står på vore forfredres grave. Hele 
det vestlige Fyn er rigt på sådanne enkeltstående 
gamle hvidtorn« (4). 
Mere spekulative tolkninger fjZlrer skikken me
get lrengere tilbage: »I oldtiden blev de dj11de 
brrendt på tjjZlmebål, og da bålfrerden ophj11rte, 
plantede man tjjZlm på de dj11des grave« (5). 
Tjj11men var knyttet til magiske forestillinger 
om sjZlvnen, Odin stak Brynhilde med en tom 
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Pesttirirn i St. Ernebjerg ved Odense. Foto: Sv. Fre
deriksen, 1923. Dansk Folkemindesamling. 

og hun faldt i dyb sjZlvn, også Eddaen nrevner 
denne anvendelse (6). »Man plantede derfor 
tjjZlrnen for at skaffe de afdj11de evig fred, som 
en lykkelig afljZlsning for den trrengselstid de 
havde gennernlevet« (7). 
For tjjZlrnen er gravtrre, • dens rj11dder rinde • 
blandt dj11de mrends ben I. P. Jacobsen, Digte 
og Udkast 1886; når vinterstormen susede gen
nem fritstående tjjZlmes forvredne krone, kunne 
det lyde som en grådfuld jamren - »tjjZlrnen 
kalder på lig«, og ingen turde vrere ved sådanne 
trreer (8). - Man måtte ikke hente grene af 
blomstrende hvidtjjZlm ind i huset, det bragte 
dj11dsfald i familien (Fyn), en ville dj11, f!11r bj11ge
ne fik nyt lj11v (NVSjrelland) (9). 
De tjjZlrne, der i nyere tid bliver udpeget som 
pesttjf)rne, kan imidlertid ikke stamme fra mid
delalderen, med mindre de af storm eller men
nesker blev, hvad forstfolk kalder »sat på 
roden«, dvs. med stubskud fik ny livskraft. Man 
har snarere flere gange udskiftet tjjZlrnen, fordi 
overtroen b!11d, at den skulle stå der. Desuden 
blev mennesker nreppe begravet på så afsides 
steder. Der er snarere tale om tjjZlrne plantet 
over pestkuler med husdyr, som dj11de under de 
store veterinrere epidemier i 1700-t, dels for at 
hindre smitte ved grresning på stedet, og dels 
for at holde nysgerrige og knoglesamlere på 
afstand. Men reldre forestillinger om tjjZlmen 
som tabutrre levede videre: det bragte uheld, 
ulykker, sygdom at frelde pesttjjZlmen (10), se 
nedenfor. 

De spedalske blev fra Lolland sendt til Askj11 
og bragt i land ved Konemades Pynt; når de 



Pesttjprn på Skamby kirkegård ved Odense. Foto: 
H. P. Steensby, 1909. Dansk Folkemindesamling. 

var d~de, begravede man dem på kirkegården 
og plantede nogle tj~rne, som står der endnu 
(1949) og kaldes »pesttj~rnene« (11). 
Sjrelland: en pesttj~rn gror på mark i Sall~v 
ved Roskilde; midt på Brodalgårds mark stod 
en pesttj~rn, der ikke måtte ryddes, da gården 
ellers ville blive ramt af uheld, men o. 1930 lod 
en ny ejer den alligevel fjerne, hvad den tidli
gere gårdejer blev meget ilde ber~rt ved (12) . 
En pesttj~rn ved Skensved tjente som s~mrerke 
(13). Lidt vest for H~ng må en tj~rn, plantet 
over ofre for »den sorte d~d«, ikke freldes, thi 
så sker en ulykke (14). Under hvidtj~rn på 
mark i Egebjerg sogn lå en grav fra pestens tid, 
blev tj~rnen ryddet, br~d sygdommen atter ud; 
nu forsvundet (15). Tj~rn i Vollerslev sogn 
vogter en skat nedgravet under krig; den står i 
vejen for markarbejdet, men freldes den, kom
mer kvregpesten igen (16). Martin A. Hansen 
omtaler i novellen »Et Farvel« en pesttom, som 
plantes i Havnelev på Stevns (16b). 
Fyn: ingen turde r~re en fredlyst hvidtj~rn på 
Bogense kirkegård - en trold lå begravet under 
den (17). Der har stået en pesttj~rn på Kappels
m~llegårdens gårdsplads, Bogenseegnen (18) og 
n.f. Store Ernebjerg i Ubberud sogn, et af Fyns 
h~jeste punkter, under tornen er fundet en lille 
br~nd og benstumper fra den sorte d~ds tid 
(19). En stor hvidtj~m kaldet »pestbusken« står 
(1941) ved mose i Brrendekilde og sagnet beret
ter, at den blev plantet over pestofre begravet i 
mosen (20). Nresten alle i Tommerup sogn d~de 
af pesten, på deres frellesgrav i 'N~rremarken 
står (1943) en vreldig reldgammed hvidtj~rn, 
som ingen t~r r~re, for så kommer ulykke over 

»Simonstjprn« i Snoldelev ved Roskilde. Foto: Knud 
Gem zpe. 

ham og hele byen (21). Der har stået en pest
tj~rn i Lundgårds have (21b). 
Tre heste d~de, da man begyndte at frelde en 
tj~m over pestofre på mark i Norup sogn, der
efter blev den fredet (22). Den meget store 
hvidtj~m på pestd~des frelles grav i det syd
vestlige hj~rne af Skamby kirkegård omtales 
1819ff (23), man plantede den for at ingen 
skulle åbne graven og pesten igen bryde ud; på 
stedet skal vrere fundet en mrengde knogler. 
Det var farligt at gå ind under trreet, gik man 
tre gange baglrens omkring det, faldt man d~d 
om, b~rn skulle spytte, hvis de af vanvare kom 
ind under tj~rnen, ellers fik de hovedpine. Det 
skyldtes vel dens usredvanlige st~rrelse, at man 
til den knyttede sagn om den sorte d~d i midten 
af 1300-t, »det fortrelles, at den har stået ber 
helt fra Valdemar Atterdags tid«, men i biskop 
Jacob Madsens ellers ret udfs,'Srlige beskrivelse 
af kirken 1590 nrevnes hverken trreet eller sag
net; tj~rnen er måske plantet under en pestepi
demi i 1600-t (sml. nedenfor, Hygum sogn). 
Stormfreldet 11/10 1933, en ny pesttj~rn blev 
plantet samme sted (24). - 0. 1950 fjernede 
man flere stammer af en pesttj~m i hegn ved 
Sebjerggård ved Fåborg (18). Kvrerndrup sogn 
har to pesttj~rne, iflg. lokal overtro udbryder 
pest på ejernes gårde, hvis de freldes (1946; 25), 
den ene står (1933) i Rokkergyden, Trunderup 
(sml. s. 58) (26), den anden er omtalt s. 55 
nr. 21. - En tj~rn i Astrup blev plantet o. 1750 
over pestd~de kreaturer (eller: for at standse 
kvregpesten), gårdejeren savede o. 1925 nogle 
grene af og der kom mund- og klovesyge i 
hans besretning (27). Ved Hostrup og Jordls,'Sse 
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stod 1908 hist og her en enlig fredet hvidtjprn 
midt i kornmarker og grresninger, iflg. tradi
tionen plantet over vender dn.ebt som hedninger 
og derfor begravet uden for kirkegårdene; an
dre siger, at tjprnene står over pestlig (28) . 
Tjprnene på Dejrp ved JErpskpbing skal vrere 
pesttjprne sat over store frellesgrave, på grund 
af smittefaren sejlede man ofrene vrek fra byen; 
pen hed oprindelig Digerp, måske en forvansk
ning af digerdpd, som pesten kaldtes i 1300-t. 
Om de gamle fritstående tjprne på Drejp gisnes 
ligeledes, at de markerer pestgrave (29). 
Jylland: på Ulsted kirkegård p.f. Nr. Sundby 
har stået tjprne plantet over en pestkule (30). 
Nogle tjprne omkring Korbenshpj i Vust VHan
herred skal stamme fra den sorte dpd (1922; 
31), ligeså en pest- eller helletjprn ved vejen fra 
Hem til Skrpdstrup i Randers amt (32) og en
ligtstående tjprne ved Salten, bl.a. på Overgårds 
mark (33). En tjprnebusk i Nprager sogn blev 
efter sigende plantet, hvor man begravede of
rene for en tyfusepidemi (34), en pesttjprn n.f. 
mpllen i Give, hvor man gravede dpde dyr ned 
(35). Ensom tjprn med mindesten på Barritskov
by Nordmark, hvor tre markskel mpdes, blev 
1969 fredet på foranledning af Glud Museum. 
Her skal i middelalderen Barrits pestofre vrere 
brrendt og begravet; munke fra Horsens lyste 
forbandelse over stedet og plantede tjprnen. 
Den blev siden freldet, men en ny groede frem. 
Under tjprnen er fundet knogler og aske (35b). 
Pestkule på Lilballe mark var omgivet af tjprne 
for at folk skulle holde sig vrek (36). En kone i 
Skorup ved Harnmel dpde af en smitsom syg
dom, der hrergede landet, men endnu ikke den
ne by; hun befalede, at man skulle begrave 
hende i en hpj på marken, så byen blev skånet. 
På hpjen stod en hvidtjprn, ingen turde rpre, 
men o. 1870 blev den brrendt af hyrdedrenge 
(37). Ved Busk Lpkke på 0ster Lindet mark 
har stået tre tjprnebuske om en Troldhpj, i 
pestens tid en begravelsesplads; der var her set 
troldtpj og ingen turde gå forbi om aftenen 
eller rpre ved tjpmene (38). »Pesttjpmen« ved 
vejen mellem Tustrup og Skovgårde i Rougsp 
herred er en lille tjpmegruppe plantet i cirkel og 
markerer stedet, hvor pestdpde blev begravet. 
Pesten bryder atter ud, hvis »tjpmen« freldes 
eller visner, eller der kommer sygdom i kvreg
besretningeme. Det siges også, at den blev plan
tet for at vreme mod gengangere (38b). Om 
Marens Tj~rn, se s. 57. 1659 dpde i Hygum 
sogn 504 mennesker af pest, de blev alle lagt i 
store frellesgrave og en hvidtj~m plantet over 
dem som advarseJ om ikke at nrerme sig stedet 
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(39) . Der skpd tjprnebusk frem, hvor pestdpde 
kreaturer lå begravet, således en meget stor 
hvidtjprn ved vejen mellem Lpgumkloster og 
vandmpllen; freldet 1965 i forbindelse med vej
omlregning. »Noget er der om det. Kommer 
man til Slesvigs pstkyst, så har man der fuldt og 
fast pointeret, at hvidtjprn stammede fra kvreg
pestens dage« (1937; 40). På Barsp blev pest
dpde fra strandet skib begravet i lpkken »Kragt
vorn« og fredede tjprne sat omkring stedet; i 
lpkken »Tretvorn« nrer Kirkeby skal have stået 
tre tjprne over en pestgrav; man så lys ved dem 
f pr folk dpde på Barsp (41). Ved Genner fjords 
inderste vig står på engen Majhpj en reldgammel 
hvidtjprn på »pestgraven«, en 35 meter lang og 
2 m hpj kampestensretning, hvor ofrene for den 
sorte dpd skal vrere begravet; stammen er spal
tet og holdes sammen af jernbånd med navnet 
på den mand (J. Bruhn), der i 1850'erne lod 
tjprnen indhegne og frede (42). Pesttjprnen på 
en hpj p.f. Ertebjerg på Als - egnens hpjeste 
punkt (55 m) - prreger landskabet i vid om
kreds og bruges som spmrerke; under den skal 
pestdpde vrere jordet, trreet står på en 15 meter 
lang og 4 m bred jordforhpjning med enkelte 
sten = rester af en langdysse fra yngre stenal
der. Overtroen har vrernet trreet, til det 1953 
blev fredet; i tjprnen er også sat forbrand for 
Ertebjerggård (43). 
Andre pesttjprne er omtalt s. 55ff nr. 2, 17, 19, 
20, 21, 27, 31, 34 og 42. 

I en rrekke optegnelser, navnlig fra Sjrelland, er 
pest-traditionen ikke nrevnt, men der advares 
mod at fjeme bestemte tjpme, da der ellers 
kommer uheld og sygdom i besretningen (sml. s. 
58). 
En mand i Landgrav fjernede jord fra en hpj 
og grene af en tjprn på hpjen, men blev de 
fplgende år ramt af mange uheld, nogle kreatu
rer blev syge, andre dpde - siden rprte han 
aldrig ved hpj og tjprn (44). I Borup forbpd 
ejeren af en tjprn på det strengeste, at man 
brpd den mindste kvist af eller slog kreaturer 
med en gren af tjprnen, han troede fuldt og 
fast, at f plgen ville blive uheld og sygdom i 
hans besretning. Så ofte der blev plpjet og sået 
omkring trreet, var der nreste morgen en sti 
rundt om det, vel trampet af overnaturlige vre
sener, man havde også set sppgelser på stedet 
(45). Stor hvidtjprn ved Aadyssegaard i Vejby 
må ikke freldes, ellers sker der noget med går
dens besretning (46). Det blev gennem flere 
slregtled sagt, at en hvidtjprn på mark i Skuder
J~se sogn ikke måtte r~res, den rummede en 
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