161 1906/31d:

s. 319 billedtekst: Lyngsbrekgård ligger n.f. Ebeltoft.
s. 331 sp. 1 lin. 2 f.n.: W. Heering.

Bind 2:

s. 37ff: 221 Amtmandens Brj)g i Frydenborg skov
ved Brahetrolleborg (1022 1952).
222 Baronessens Brj)g i St. Hestehave under baroniet Stampenborg (1022 1925).
223 Bedstemor, tykstammet 250-300 årig bf<)g i
Risskov ved Arhus, måske landets reldste bf<)g
(10 20/ 10 1978).
224 Bruns Brj)ge ved Svenstrup MSjrelland, opkaldt efter Brun på Skovgård (o. 1860; 1022).
225 Buskovs Brj)g i Nf<)rreskov på Tåsinge (1022
1924).
226 Busmeralkatten, stor gl. vrang bf<)g, o. 1910
ved vejen fra Arden st. til Nf<)rlund, Lindenborg
skovdistr. (Poul Lorenzen, 1979).
227 Christian den Ottendes Brj)g, Gram skovdistr.
(1022 1923; forsvundet).
228 Christiansens Brj)ge i Ans, Viborg a., opkaldt
efter gdr. Viggo Christiansen; fredet 1933.
229 Davrebrj)gen (Dawerebf<)gen) i skov i Gunderslev s., Sorf<) a., nrevnt i skelgangsforretning
26/8 1499 (Danmarks Breve fra Middelalderen
ed. W. Christensen, 2. rk. bd. 5, 1933, rep. nr.
8875).
230 De gode Trteers Kreds omkring stendysse i
Avnede skov VLolland, freldet (1021 1,87).
231 Den gamle Mand, enligstående gl. bf<)g i Asnres skov (1022 1923), vel identisk med nr. 28.
232 Den koparrede Brj)g, ca. 130-årigt trre ved
Maglehf<)j VLolland, fyldt med sf<)m slået i stammen under fester (107 1978).
233 Den sorte Storks Rede i skov ved Bidstrup
v.f. Hadsten, fra o. 1900 ingen rede i trreet
(1022), sml. nr. 272.
234 Den tobenede Brj)g, Fuglevrenget i Furiendal
skov; to stammer er groet frem ca. en meter
over jorden.
235 De to Srj)stre ved Hindholmvejen i Sf<)llested
skov, nu kun et trre tilbage (1021 1,83).
236 Farbrors Trte, 300-årig bf<)g i Elbodalen mellem Kolding og Fredericia, fik navn efter Hans
Skov (f. 1838), af alle kaldt Farbror; han sf<)rgede
for at trreet blev skånet, da man ryddede stykket
bag det (Mogens Lebech, Dyrlregens Mogens
(1962, 112).
237 Fjortenstammerbrj)gen i Holsteinborg skovdistr., havde ved århundredskiftet tre og siden
fjorten stammer, i 1960'erne var fem tilbage, resten vreltet af oktoberorkanen 1967. Man danse24 Folk og flora 4

de om sommeren i det store rum mellem stammerne.
238 Fritz's Brj)g i Havreballe skov under Marselisborg (1018 4/4 1926).
239 Fruens Brj)g i skoven Bodehaven n.f. Nykf<)bing Falster, måske opkaldt efter ejeren af den
nrerliggende kro Ludvigslund (»Galgekroen«)
(546 41,1953,224).
240 Fruens Brj)g i Aunsbjerg skovdistr., Viborg
a., opkaldt efter Christoffer Neergaards hustru
Ida; trreet udgået men bevares (107 1979).
241 Fruens Brj)ge i Dronninglund Storskov
(1022).
242 Gehejmerådens Brj)g i Moesgård skovdistr.

s.f. Arhus, opkaldt efter lensbaron, gehejmekonferensråd Fr. J. Chr. Gtildencrone (1765-1824)
(1022).
243 Grev Dannemands Brj)g i Astrup stiftelses

skov ved Tf<)llf<)se, faldt vinteren 1978-79. Frederik VI's »uregte« Sf<'n grev D. var godsets sidste
ejer i midten af 1800-t.
244 Grev Gustavs Brj)g, gl. vrang bf<)g med navneplade i Fjellebro skov ved Egeskov MFyn,
stormfreldet medio 1800-t, srnl. nr. 249.
245 Grevens Brj)g i Brahetrolleborg skovdistr.
(1022 1924), sml. nr. 75.
246 Grevindebrj)gen stod i Rude skov (rest omtales 1892), plantet for Vilhelmine Juliane Reventlow, gift 1808 med Fr. Adolph Holstein; H. C.
Andersens dagbog 27 / 6 1870: »den gamle grevindes trre i skoven, der netop var gået ud ved
dennes df<)d« (8/ 10 1868).
247 Grevindebrj)gen i Lf<)venholm skov ved Avning, opkaldt efter lensgrevinde Scheel.
248 Grevindebrj)gen ved Pederstrup VLolland,
stod v.f. grevindens have (1021 1,85).
249 Grevindens Brj)g, meget stor og gl. vrang
bf<)g i Fjellebro skov ved Egeskov, med navneplade, ve! opkaldt efter gårdens tidl. ejer Holch
Winterfeldt (107 1979), srnl. nr. 76.
250 Herrens Brj)g smst, som nr. 240, opkaldt efter godsejer Christoffer de Neergaard (d. 1870).
251 Herrens Brj)g i Nederskoven under Meilgård,
Randers a. (1022 1923).
252 Hjortebrj)g i Skåde s.f. Arhus; skovens sidste
hjort blev set ber »for 30-40 år siden«, og skytten blev så overrasket, at han glemte at skyde
(1018 4/4 1926).
253 Hjortebrj)gen, Margrethenlund skov under
Rosendal ved Fakse (1022 1927).
254 Hjortebrj)gen, meget stort trre i Holsteinborg
Dyrehave, stod her mens skoven endnu fungerede som dyrehave (o. 1700-1830'erne).
255 Hornfiskebrj)gen, oprindelig to trreer, det ene
faldt i 1979; meget markant: set fra Bisserup
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havn står bpgen som et af de pstligste trreer på
bakkeryggen i Strandskovens og dermed Sjrellands silhuetlinje set fra havet. Trreet springer
ud fpr de andre bpge og den forårsdag, hvor man
et bestemt sted i Smålandshavet kan fange hornfisk, derfor kaldt sådan af fiskerne i Bisserup.
256 Hjorteb9gen i Mylenberg skov ved Rold, en
mand angrebet af anskudt kronhjort reddede sig
op i trreet (1022).
257 Kammerherrens B9g i Lindenborg-Mylenberg skovdistr. (1022 1923, nu ukendt).
258 Kirkegårdsb9gene p.f. Rrevebakken i Rude
skov, nrer marken med Holsteinborg kirkegård
(sml. 308 Kirkegårdsegen).
259 Konen med Patterne i Risskov ved Arhus,
navnet skyldes den tykke stamme og hrengende,
afrundede grenstumper (10 20/10 1978).
260 Kremses B9g, ca. 15 m hpjt trre ved vejkryds
i Hesselholt skov, Rold, opkaldt efter statsskovfoged Th. Krems, der virkede på skovparten i
1960'erne. Statsskovrider Jens Hvass henstillede
flere gange til ham at frelde bpgen, men han
»glemte« det; efter Krems' pensionering blev
den tvrertimod fredet.
261 Kronb9gen i Bidstrup skovdistr. ved Hadsten, freldet (1022).
262 Kronb9gen i Selsp-Lindholm skovdist.
(1022 1924).
263 Kr#lede B9g, Vemmetofte Klosters skovdistr. (1022 1923).
264 Krempen, med ca. 35 meter det hpjeste trre
i Havreballe skov ved Arhus (1018 4/4 1926).
265 Lodsb9gen i St. Hestehave, Jungshoved
(1022 1925).
266 Lyreb9gen i Brahetrolleborg skovdistrikt, efter kronens form (1022 1924).
267 Madposetrreet i Kirkeskoven under Holsteinborg; 1892: »her findes en stor bpg ved
navn Madposebpgen ... har navn af, at hovbpnderne forhen hrengte deres madposer på det«.
268 Mariannes Trre, rpdbpg i Firkantskoven under Holsteinborg, plantet for eller opkaldt efter
Marianne Holstein (f. 1964).
269 Mellemmadb9gen i Fjeldskov ved Pindstrup
(1022 1923), sml. nr. 160.
270 Michelinb9gene i Rosningen ved Vesterborg
VLolland, de valkede stammer og grene sammenlignet med det franske bildrekfirmas reklamefigur (1021 1,67).
271 Mors Trre, siden kaldt Elisabeths Trre, Grevindeb9gen, stod i Gl. Dyrehave med brenk om
foden og var plantet for Ellen Elisabeth Lindholm, gift med greve C. C. C. Holstein.
272 Nattergaleb9gen i Tystrup mose under Rosendal ved Fakse (1022 1927).
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273 Navneb9gen, meget stort og gl. trre i Basnres
skovdistr. (1022).
274 Navneb9gen eller Ranke B9g, smukt trre i
Pederstrup skovdistrikt (1022 1924).
275 Neergaards B9g i Aunsbjerg skov, opkaldt
efter godsets ejer Peter Johansen de Neergaard
(d. 1940) sml. nr. 240 og 250.
276 Pramsejleren, gammelt trre i Havreballe
skov ved Arhus (1018 4/41926).
277 Proptrrekkerb9gen med »snoet« stamme i
Fjeldskoven ved Ryomgård ; stormfreldet o. 1970.
278 Reventlows B9ge, ca. hundrede trreer plantet 1797 i skoven Ludvigshave ved Skelstofte
VLolland, faldt under oktoberorkanen 1967
(1021 1,70).
279 Skorstensfejerb9gen, stor hrengebpg i Slagslunde skov NSjrelland, en skorstensfejer hrengte
sig i den; faldt under oktoberorkanen 1967.
280 Skovfoged Madsens B9g ved Andemosen i
Rude skov, med kobberplade: Jprgen Madsen
[skovfoged 1875-93] Erindring fra gamle skovarbejdere.
281 Skovriderens B9g i Valdbygård skovdistr.
(1022 1923).
282 Stenb9gen, meget tykstammet trre ved stendysse i A vnede skov VLolland.
283 Storkeb9gen i vestre hjprne af Valdbygård
skovdistr., en stork havde til og med 1883 rede
i trreet (1022 1923), sml. nr. 233.
284 Sulkeb9ge, to smukke og meget store trreer
i Orebygård og Barritsgård skovdistr., sulke =
gemme sig (isrer i leg) (1022 1923).
285 Syvb9gen ved Egeskov Fyn (1022 1923).
286 Tolvb9gene i Nordre Tågerpd skov under
Vallp stift (1022 1934).
287 Trreet med de gyldne R9dder; en rig mand
ejede bl.a. godset Stensp ved Nakskov og havde
skjult en del af sin formue. Stensp blev siden
solgt til sogneprresten. En dreng kom og fortalte,
at han da han ville begrave en hund i »Den ny
lund« ved avlsgården fik pje på et ungt bpgetrre
forgyldt ved rodeo. Han gravede, og rpdderne
strålede stadig strerkere, et stykke nede lå en
kasse fyldt med guldmpnter. »Trreet med de
gyldne Rpdder« blev fredet som det, der gav
held til gården; freldede man det ville rigdommen forsvinde. Efter hofjregermester Eduard von
Becks tid gik det i glemmebogen, men blev ikke
freldet (Extraposten 3/ 4 1979).
288 Tyren i Risskov ved Arhus, en gevrekst på
stammen ligner et tyrehoved (1018 20/10 1978).
289 Vierb9gen, 200-årig frpnnet stub mellem
ege i Rold skov, rester af en tyk lavstammet bpg,
skovrider Vier skpd sig stående i kronens klpfter.
290 0rneb9gen, gammelt trre i Corselitze skov-

distr., freldet 1920 (1022 1925).
s. 27: 16 Bryggerens Bt/)g, også kaldt (!)lkarbtj)gen (1022 1925).
s. 28 sp. 2 lin. 1: vrange b~ge kaldes krukker,
edderkopper m.m., en skov ved Ringsted hedder
Vrangeskoven.
s. 28: 46 Enleb~gen = Enligb~gen (1022 1924).
s. 29 : 59 Fruens Bt/)g opkaldt efter fru forstråd
Schade (1022 1924).
s. 30: 72 Grevindens Bt/)g opkaldt efter grevinde
Danner.
s. 32 sp. 1 lin 5 f.n.: 488i; 1736 er en anakronisme, kongen d~de 1730.
s. 33 sp. 1: 146 Laust Gades Bt/)g står i Rold
skov n.f. Ky~ skov og nrer 289.
s. 34: 168 Navnetrteet i 0stofte prrestegårdsskov
er nu en ruin, kun det nederste af stammen står
tilbage.
s. 35: 181 Ritmesterbt/)gen står i Ritmesterskoven, Rold skov; to af Buderupholms ejere i 1600t, J~rgen Lykke og Peiter Risler, var ritmestre.
182 Rostgårds Bt/)ge blev freldet ved en fejltagelse.
s. 39 sp. 2 lin. 19 f.n.: gården Sillehole.
s. 40 sp. 1: hultrre i Nr. Fredskov, Vesterborg
VLolland; kr~b gravid kvinde gennem hullet
mellem de to sammengroede trreer, fik hun ikke
d~df~dt barn (1021 l,92f.) .
s. 40 sp. 2 lin. 22 f.n.: i note 6 rettes 236 til
2365.
s. 41f: M~lleren Per Yde skulle vrere blevet rig
af at snyde folk og havde til gengreld akkorderet
med fanden, at denne måtte hente ham når tiden
var inde. Fanden fl~j bort med ham og st~dte
mod en b~g i Teglgårdens skov (Buderupholm
skovdistr.), der blev slået skrev. Nu er kun stubben tilbage (Poul Lorenzen, 1979).
s. 47: Henriks Trce i Firkantskoven under Holsteinborg, plantet efter greve Henrik Holsteins
f~dsel 1954.
s. 49: Palmelunden i Gludstrup plantage (1886).
s. 66: Tornepil og Skadepil er 1792 marknavne
på Giren~.
s. 145 sp. 2: dyrkningshistorie i Danmark, se
Fra Kvangård til Humlekule 7, 1977, 49-54.
s. 198 sp. 2: Et brudepar sk~d genvej over den
tilfrosne Vesterborg s~, men isen brast og det
druknede, kun brudens blomsterkrans kom op til
overfladen; derfor er der så mange n~kkeroser i
s~en (107 1979).
s. 279 sp. 2 f.n.: (8) 19 217; (9) 64 18/ 11 1948.
s. 286 sp. 2 11n. 14 f.n.: LITTERATUR: (1) 443
18, 461f; (2) 697 145; (3) 398 207 ; (4) 486 28/ 5
1954; 908 nr. 32, 1949.
s. 320 sp. 2: lindetrre blev brugt til »l~vef~dder«
24•

på ligkister.
s. 329f: Bents Trce i Andemosen, Rude skov,
plantet 1881 ved politikeren Bent Holsteins f~dsel.
Gustav Wieds Trce i alle ved Holmegård ved
Nakskov, med hans signatur skåret i barken
(1021b 36).
Larsens Lind n.f. Store 0kss~ i Rold skov, plantet af statsskovfoged K . M~ller Larsen der, hvor
den gl. skovfogedbolig T~tteruphus lå.
Mårtrceet i lindeskov ved Vindeholme VLolland,
mindst 300-årigt trre med stor todelt og delvis
hul stamme, hvori bor (eller har boet) en mår.
Rt/)ses Lind eller Rt/)ses Trce i Rude g!. Hestehave, plantet 1893 ved greve C. C. C. Holsteins
datter Fritze Othilde Elisabeths f~dsel.
Smedens Trce i Halsted Klosters dyrehave blev
juli 1931 nresten stormfreldet; godsets smed fik
lov at hente trreet, men da toppen var skåret af,
l~ftede resten sig »med et svup« og han fik kun
toppen, resten groede videre (1021 1,94).
s. 332: brandtrre ved Sandbjerg slots forpagterbolig, Sundeved, og ved den sidste rest (hovedbygningen) af gård i Kolstrup, Abenrå, ses på
akvarel 1829 (885 55, 1979, 335).
s. 333: under en lind på Horslunde prrestegårds
gårdsplads skal en svensk officer vrere hemmelig
begravet af prresten, der drrebte ham fordi han
havde forf~rt hans datter (C. C. Haugner, N~rre Herreds Historie (1922), 220f.; Nakskov Tid.
9/ 9 1911).
s. 354: Mimi's Trce, nu Komtessetrceet i Holsteinborg Dyrehave (eller skovparten Buskerud), plantet 1883 da Leonore Mimi Holstein (gift grevinde Moltke) var f~dt.
Skeltrceet i skreringspunktet for Hyllede byjords
tre marker f~r udskiftningen ; fredet 1928.
Smedetrceet på smedegrunden i Maribo, plantet
i 1890'erne af en nygift smedekone Rasmussen
(107 1979).

Bind 3:
s. 14: Tvillingkastanien ved Bisserup skovfogedsted, med to meget h~je og ranke stammer.
s. 317 sp. 1 lin. 19 f.n.: maculatum.

Andre rettelser eller tilfpjelser bedes meddelt forfatteren via forlaget Rosenkilde & Bagger, Kronprinsensgade 3, 1114 Kpbenhavn K .
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