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»Sår at lrege: bor et hul i et trre og slå en pind i
hullet, der er smurt med sårets materie» (12).
Bl~dning stilles ved at en kile eller udboret tap
gnedet med blodet slås i stammens modsatte side
(13). Pus fra byld lregges stiltiende i hul i trre og
pind slås deri ; den harpiks, som flyder ned ad
stammen, er tidligere overfprt sygdom (Lolland;
14), den der freldede trreet, fik bylden (Als ; 15).
Blod fra smertende tand gnides på spm eller
splint, som slås ind i et levende trre, hvor patienten aldrig kommer (16). Klud vredet med patientens sved bindes om trre, når det visner, bliver
han rask (17). Kloge folk overfprer sygdomme
(bl.a. tandpine og kirtelsyge) med en tråd fra patienten til trre, som vedkommende siden skal
holde sig fra (18). Hrender, som besvrerger gigt,
skal gnides mod levende trre, grpnt grres eller
jorden (19).
Sygt husdyr slås over lrenden med gren skåret af
under total måneformprkelse (20). Den side af
et trre, som solen fprst skinner på, kan anvendes
til sympatikure (21). Trre, som ligger i rindende
vand, indgår i rnidler mod bestens forhekselse
(22). - »Ormemel« fra gl. trre indtages med vand
for gigt (23).
Ni slags trre anvendes på flere måder i vandafkog, hvormed patientens eller forhekset persons
fpdder skal hades tre torsdage efter solnedgang
(24). Et barn, som ofte grreder, ryges med svovl
over brrendende spåner af 9 slags trre (25). For
tandpine gnides tanden med bark af 9 slags trre,
til den blpder (26). Krelvekoen skal have blade
af 9 slags trreer at rede (27) .
Ni pinde af ni slags trre lregges i vand - så mange der synker til hunds, så mange uger har patienten vreret syg ; pindene hrenges i skorsten, når
de tprrer ind og/ eller falder ned, forsvinder sygdommen (Langeland; 28).
På Fyn har man håret kors af ni slags trre som
amuletter mod sygdomme (29).
Trreknopper (?) samlet 9 torsdage i trrek Jregges
en spndag under alterklredet, siden hrengt på
sindssyg person får han forstanden tilbage

360

9
5

Bomhalm

1

27
17
4
4
11

3

1

63

3
2
7
23

i alt

2
1

(Gangsted 1827); »lå i Spvind 1828, 13. januar
for Ane R af B. NB. Det hjalp ikke, hvad man
meget undrede sig over« (30).
Soldaten kunne fpr han drog i krig gpre sig usårlig ved at skyde en kugle i et levende trre. En
skovfoged i Soesmarke Lolland, der som ung var
med i Treårskrigen 1848-51, havde gjort det og
kom uskadt hjem, man fandt siden kuglen i det
flrekkede trre - men samme år dpde han (31).
En karl, som blev »grekket« af gpgen, fik resten
af sommeren uheld med kreaturerne, hvis han
ikke straks efter bed i det nrermeste trres bark;
men trreet gik ud (VSjrelland; 32).
Se også s. 358.
LITTERATUR: (1) 159 1932,45; (2) 161 1906/23:
315; (3) 159 1932,46f; 253 43,1950,98; (4) 725 23/9
1887; 139 1,1890,4; 24c 42; (5) 161 1906/23:398; (6)
7 12/2 1894 jf. 159 1932,47; (7) 161 1906/23:544
(1910); (8) 488j 4,435; 250 19; 958 12,1937-38,90; (9)
958 12,1937-38,90; 340 99; (10) 488j 4,436f; (11) 148
10,105; 92 34,1955,147-49 jf. 33,1953,43; (12) 488 o
89; (13) 488 o 63; 488i 4,586; (14) 466 175f; (15)
944b 202; (16) 891 102; 488 o 92; 488i 4,604; (17)
488j 4,442; (18) 328! 2,177-80,182,210; (19) 488 o
32f; (20) 488 4,364; (21) 488 6,359; (22) 83 133; (23)
488 o 133f; (24) 488i 4,619; 328/ 2,102; (25) 488 o
79 ; (26) 488i 4,605; (27) 830 4,53 sml. 794 4,110; (28)
488j 6,321; (29) 891 131; (30) 488 o 59; 1014 12,
1919,65; (31) 161 1906/23:787 (1954); (32) 466 186.
HUGSTREGLER

Når trreer plantes og man treller dem, fpr alle er
kommet i jorden, vil mange rnislykkes (VSjrelland ; 1).
Efter Laurentius' dag (Lavsmisse) 10/ 8 standser trreernes vrekst indtil Fabians dag 20/1, denne periode er derfor mest velegnet til hugst (2) jf.
plattysk (Holsten): Fabian Sebastian Jet den saft
int holz gaen (3).
Bygningstpmmer skal freldes i januar og sidst i
månens nre, thi da begynder saften at stige fra
roden op i trreet; det skal freldes i nre, »når må-

nen er under jorden, fra solen står i Krabben
(12/ 6) og til januar; 2-3 dage f~r ny, så redes det
ikke af orm, men ildebrrendsel skal freldes i ny
(1642; 4). De gamle mente, at trre freldet og
afhugget de to sidste dage af december og f~rst
i januar skulle vrere langt strerkere og friskt
og ikke blive ormstukket eller rådne, det blev
efterhånden hårdt som sten; i månens sidste
kvarter skal skoves til båndstager til t~nder
og t~mmer til nybygninger, så holder trreet
lrengst og bliver ikke ormstukket (1648; 5).
Kalenderrim for maj måned: Dit vinterved du
skove må, • om dagen kan tilrrekke, . du dobbelt
gavn deraf kan få, • t~rt ved, som vel kan khekke = strrekke godt til (1670; 6).
Hegnstrreer skal om foråret hugges (stynes) i tiltagende måne, r~dderne sretter da straks nye
skud, som hornkvreget reder; »det er bekendt, at
det trre, som efter den tilbagekomne saft freldes,
er lrenge holdbart; hvad som derfor må bruges i
haver, på marken og i husholdningen, det kan
freldes og indsamles kort f~r jul« (1757; 7). Det
t~mmer er varigt, som hugges i septembers nre,
»når månen er under jorden« (1762; 8).
Hugst b~r ske i en vintermåned, når tneernes
safter er tykke og lufthullerne snrevre. Det er
bedst at begynde i nre, veddet af ask freldet om
foråret bliver Jet ormstukket. Men »at herved
iagttage ny og nre, som landmanden gerne på-

står (sk~nt med hvad grund ved jeg ej) synes
ikke nogen opmrerksomhed vrerd; thi saften i
trreerne retter sig om foråret ikke efter månen,
men efter vejrliget, hvorfor skal da månen have
mere indflydelse på trreerne, når de freldes? Desuden er og mrerkeligt, når man betrenker månens
13 gange skiften om året i ny og nre, at dersom
månen havde med solen så strerk en tiltrrekningskraft til trreerne som til vandet, trenk hvor saften da i trreerne måtte stige og falde nogle og 20
gange om året, hvilket synes urimeligt; ligeså er
det med trrehugsten i ny og nre« (1761; 9).
Hust~mmer skovet f~rst i november og til januar siges at holde sig fri for orm og modstå
råd lrengere; t~mmer freldet sidst i december mener man aldrig bliver ormstukket eller m~rt, men
jo reldre jo bedre; hugget i januar og f~rst i februar er det lrenge holdbart, sprrekker ikke og
angribes ikke af orm; de bedste tagspåner skreres af trre freldet i februar og kl~vet omkring
Gregorius' dag 12/3 (1780; 10). »Forstkyndige
vil ellers forsikre, at det er ganske ligegyldigt,
enten trreet freldes i ny eller nre til gavnt~mmer
(som almuen dog har så stor tillid til), når kun
afhugningen og hjemskovningen sker fra 1. november til marts måneds ende. . . og det da
straks ude flrekkes og afbarkes ... ihvorvel andre
også frelder bygningst~mmer i juli måned, da det
indeholder mest saft« (1794; 11).

Skovarbejdere ved traifaddning. Maleri af N. V. Dorph, 1921. Nationalbanken.
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Veddet er bedst, når trreet freldes tre dage efter
nymåne (NSjrelland; 12). Trre freldet ved tiltagende måne giver de bedste trrekul (1803; 13).
Gavntrre hugget fra fuldmåne til sidste kvarter
rådner og svinder ikke, ved til vrerkt~j skal freldes i fuldmåne (14). Trre til gavntrre og isrer
m~bler skal hugges i nre, ellers går der orm i det
og det »slår sig« meget (Bornholm; NFyn; 15),
»alt nreskåret holder bedst, som er freldet uden
bl.est« (Fyn; 16). Skibsbyggerne på JEr~ bruger
udelukkende t~mmer freldet i nre (17). Trre freldet i nre giver bedste trrekul (K~benhavns amt
1839 ; 18).
Freldet de to sidste dage af december kan veddet ikke fordrerves af vand eller jord, men det
skal g~res af to personer, som natten forinden
ikke har haft samleje (19). Trre af enhver art
freldet 20. januar bliver ikke ormstukket (SFyn ;
20). Freldet f~rste dag efter Povls dag 25/ 1 eller
fjorten d~gn efter kyndelmisse 2/ 3 råd ner det
aldrig. »NB. Bliver et barn f~dt på en af disse
dage, rådner det aldrig « (21). Vi! man hurtigt have hugst samme sted, skal freldes i januar eller til
rnikkelsdag 29/ 9, når månen vokser »og ikke,
når den gror af, da udgår og rådner roden «
(19). Gavntrre til m~bler og b~jlekreppe til ruser freldes (skreres) i februar efter månens sidste kvarter, altså rnidt om vinteren, »hvor det
gamle års gr~de er ebbet ud og det nye endnu
ikke begyndt« (Fyn ; 22). De gamle sagde, at
gavntrre hugget i februar ikke kunne rådne
(Bornholm; 23). Til trrevarer freldes f~r 1. marts,
siden stiger saften op i stammen og g~r veddet
mindre velegnet (0Jylland; 24). Trre freldet i februar og de to sidste fredage af marts rådner aldrig, men bliver fast som ben; det samme blev
sagt om hugst mellem de to Fruedage (25 / 38/ 9) og trre til nybygning mellem Vitus' og Lucies dag (15 / 6-13/12) (14). Beskreres trreer Albans dag 30/7, gror de bedst (Vorgod; 25).
Nåletrre til nybygning k~bes på roden og freldes
f~rst i forsommeren, når saften er gået af stammerne; denne saftstigning mener man beskytter
veddet mod insektangreb (VM~n o. 1900; 26).
T~mreren i Marslev NFyn viste altid selv trreet
ud, når b~nderne skulle have bygget; hans m~bler var meget holdbare, der gik aldrig orm i dem
(17).
I byggetekniske forskrifter står stadig, at alt
trre skal vrere vinterfreldet. Fors~g 1962-64 i tre
danske skovdistrikter, anstillet af Teknologisk
Institut og Junckers Savvrerk i K~ge, viste, at
man uden at forringe kvaliteten kan skove allerede fra august, blot trreerne t~rrer med kronen
på. Nåletrre freldes nu hele året (27).
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Bygningst~mmer skal anbringes med rodenden
nedad, så holder det 20-30 år lrengere (1794;
11). Når man frelder til vognkreppe, skal man
passe på, at rodenden kommer til at vende nedad på vognen, ellers kan kreppene aldrig sidde
fast (Bog~ ; 28).
Man holdt tra!gilde i skoven på auktionsdagen
og når hugsten til trresko var k~rt hjem (0Jylland o. 1870-90; 29). I gamle dage blev begået
omfattende skovtyverier. Man betragtede skoven
som frellesje, og hverken Jyske Lov eller Christian V's Danske Lov straffede ulovlig skovhugst
som tyveri. Husmrend, b~nder og endog prrester
forsynede sig i hemmelighed fra nrermeste skov;
nogle bandt kappen om stammen, så den drempede ~ksehuggene (30) .
Alt gavnt~mmer til grebe, skovle, hamler, langvogne, plove, river osv. b~r hrenges op i skorstensr~g og siden luftt~rres på et loft, det ~ger
styrken (1794 ; 11). Trre lagt i svovlolie eller
str~get dermed kan hverken rådne eller blive
ormstukket »sommer eller vinter, i vand eller i
jorden, i regn, sne eller vand, hvad tid det hugges om året« (21).
Hust~mmer freldet en torsdag aften vi! altid knage, isrer når der bliver håret sladder til huse
(1734; 31). Hyppig knirken i en stol, et skab
etc. viser, at det er freldet i stormvejr, »det bohave er gjort af vindfrelder«, med en pludselig
knagende lyd eller et skrald varsler det om kommende vejrlig (32), storm eller en ulykke (33),
det grelder også husbjrelke hentet fra strandet
skib (34). En stol gav hver aften på en bestemt
tid et knrek, og det viste sig, at den havde stået
under en ligkiste (Holmsland klit; 35). M~bler af
trre freldet i nymåne kan pludselig give h~je
knald, når »revren « i veddet udvider og trrekker
sig sammen ved måneskifte (V ester Skerninge
Fyn; 36).
LITTERATUR: (1) 466b 49; (2) 43 1,1780,77; 170
1816,30; 891 1 (1630); (3) 614 1845,310; (4) 1004 2,
6,39,90; (5) 161 1906/ 30; (6) 301 44f; (7) 146 1,25,
214; (8) 146 6,54; (9) 696 192,354; (10) 43 1,186,232,
289,298; (11) 792 4,80,84f,91, jf. 98f; (12) 450 1798,
222; (13) 57 1,84; (14) 488g 1,34f; 546 24,1936,148;
(15) 760 570; 107 1963; 278 1931,137; 830 8,1887,16;
(16) 278 1931,137; (17) 107 1966; (18) 318 94; (19)
488g 1,34f; (20) 519 123; (21) 328/ 2,111; (22) 278 1,
1928,70; (23) 449 1936,22; (24) 996 1953,14 (o.1860);
(25) 161 1906/ 23:2551 (1952); (26) 107 1962; (27)
Trre april 1963, 15; (28) 466b 44f; (29) 854 8,1940,
122-25; 806h 145f (Himmerl.); (30) 328c 51f; (31)

74 48; (32) 891 21; 488g 1,174; 466b 50 (Fyn); 760
32,568; (33) 488i 2,556f; 488 6,218 og 9,60; (34) 794
2.rk.1,51; (35) 466 21; (36) 628 11.
ANVENDELSE

»I tidligere dage var så at sige alle redskaber,
som landboerne brugte, lavet af trre « - en ulempe i halvi,;ens helt eller nresten skovli,;se egne,
som måtte ki,;be trrevarerne af omrejsende handelsfolk, isrer fra 0Jylland (1). »Alle gårdens
redskaber var så vidt muligt af trre, der brugtes
trregrebe og fi,;rst 1830 kom den fi,;rste skovl med
jernblad til Kragelund « ved Silkeborg (2). Fra
Silkeborgegnen ki,;rte skovlovringerne omkring i
Jylland med trrevarer, dele til hjulplove og vogne, trregrebe og -skovle, stolper til bindingsvrerk,
brredder, kar, baljer og spande, trresko osv. samt
en del opkantet trre til kundernes egen forarbejdning; ufrerdige redskaber eller trrestykker til bestemte formål, f.eks. håndtag til trreploven, blev
i VJylland kaldt hrejringer (3). Til 1830-40'erne
brugte man mange steder udelukkende plove,

harver, tromler, hesteriver, skovle, grebe, skuffer osv. af trre; manden bag harven gik altid
med et bundt trretrender på sig, så han kunne
udskifte en knrekket tand (4); på hammelstokken greb to trrepinde som en klemme om svingeltrreet, »trekloven« var en gren med tre arme
til ploven (Jylland; 2,5), sredeli,;bet var en udhulet stamme af meget let trre, siden en flettet
halmkurv (NSjrelland; 6). Husdyrenes klaptrreer,
ti,;jrled og -stager var af trre og lavet i huggehuset (NFyn; 7).
Af trre blev fremstillet en lang rrekke af de redskaber, der nu som en selvfi,;lge er af meta! eller
keramik, således fade, tallerkener, skeer, sibi,;tter, afli,;b fra ki,;kkenvasken, tragte, mrelkejunger, barnevogne, lygter, bismere (8), !åse (9),
legeti,;j som vippe, stylter, boldtrre, spyd, springstok, pusteri,;r. - Most blev ofte presset i en udhulet trrestamme (10).
I NVJylland (Harboi,;re) brugte man sjreldent
alm. trrebrrendsel til bagning, fordi man mente
det i,;delagde ovnen (o. 1870; 11).

Grundtegning til en hestetrukken plov fra 1700-tallet. Danmarks og Norges oeconomiske Magazin, 1759.
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Bpnderne samlede lpv fra skoven til husdyrfoder
(1780; 12).
Når markredskaberne kom hjem efter såarbejdet og blev sat i hus for sommeren, var de pyntet med grpnne grene (Als, Tåsinge; 13). På
Bornholm blev hpstens sidste Ires og forspandet
pyntet med grpnt (14).
LITTERATUR: (1) 674 25ff (o.1850); (2) 353 37;
488r 57; 328c 75; (3) 328c 42f; (4) 24b 85f; 941 74f;
(5) 488g 3,27; (6) 941! 103,180; (7) 760 225; (8) 760
205,210f,214,218,316,326,478,547; (9) 242 110-24; (10)
760 188; (11) 903 85; (12) 43 1,78; (13) 944b 38; 339
263; (14) 250d 60.
VARSLER

Det har vreret en udbredt overtro, at hvis der
springer gnist fra pksen ved det fprste (eller de
tre fprste) hug i tpmmeret fra et brandsted og/
eller til et nyt hus, skal det forgå ved ild (1), men
ilden kan »srettes ben« i 90 år (2), sml. troen om
brandtrreer: eg bd. 1 s. 315ft, bpg bd. 2 s. 39 m.
fl. En gårdbrand i Stenum 1947 var varslet på
denne måde 80 år forinden (3).
Falder skovtne med hpjt brag, er det et ondt
varsel (4). Dpr et tne i haven, skal et af husets
beboere også dp (Bogp; 5).
Vender trreerne blade i blrest, kan ventes regnvejr (Skiveegnen; 6).
Når skoven er grpn, er flynderen skpn; når skoven er friskest og grpnnest er rpdspretten skpnnest (7).
Tidligt lpvfald varsler et smukt efterår og en
mild vinter (8) eller en tidlig vinter (9), sent lpvfald en kold vinter (1816; 10): sidder bladene
lrenge på kvist og gren • er jeg bange, vinteren
bliver sen (11), hvis trreerne ej lader lpvet fare, •
bli'r vinteren streng, tag dig i vare (8); bliver
bladene siddende efter Gallus' dag 16/10, kommer en streng vinter og nreste år meget utpj (12).
Er trreerne »klredt til jul «, skal man klrede Jig til
påske (13).
Varsler af knagen i trrevrerk, ses. 362.
LITTERATUR: (1) 891 139; 488j 2,448; 466 396
(VJyll.); 830 7,160; 488 3,111 og 9,24; 488! 3,33; 885
7,45 (Angel); 24c 28; (2) 488 6,153; (3) 1018 2/ 9
1947 sml. 488j 2,449 (Orp); (4) 830 3,85; (5) 466b 50;
(6) 161 1906/ 23:2474; (7) 488! 1,40; 760 391; (8) 116
11/9 1946; (9) 760 566; (10) 111 35; (11) 107 1950
jf. 760 566; (12) 1016 7/ 10 1944; (13) 285 1932,544.
GÅDER,TALEMÅDER,ORDSPROG

Der står et trre i min faders gård, trreet hedder
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»Ene «, og på trreet er tolv grene, på hver gren
fire reder, i hver rede syv unger, og hver unge
har sit navn = året med dets måneder, uger og
dage (1), med mange varianter, bl.a.: der er et
trre, der overalt har sted på jorderige, dets blade
er npje talt og dets grene tillige, det gror på hav
og på land og i enhver mands stue, ja selv på
Afrikas vilde sand kan man dets blade skue (2).
- Hvad bruger man mest af til (h)jul? (= tr::e).
Hvor gror det stprste trre? (= på jorden) (3).
Han kan ikke se skoven for lutter trreer (1800-t
ff; 4); gå mellem bark og ved = blande sig i
uvedkommende ting (Vendsyssel); du er nok ved
at vise trreer ud = til den, der nikker af spvnighed; trremand = kedelig fyr (5).
Peder Laale 1506: det tne er bedre, der bpjes,
end det, der brister; for gammelt trre er altid fald
i vente; tprt ved giver hurtig ild (6).
Man skal ikke brere trre i skoven (1500-t; 7).
Peder Syv 1582-88: grpnt trre giver mere rpg
end varme; reren er som trreet: en gang afhugget
grpnnes det aldrig igen; tag vel af trreet, så får
du vel (»beskrer det, så brer' det«); strevnede
trreer gror bedst; gammelt trre tåler ikke flytning ;
det er ikke alle slags trreer, der duer til trresko;
alle trreer vokser ikke ret; der vokser undertiden
kroget gren på ret trre; fordi et trre i skoven er
kroget, behpver de andre ikke at vrere det; krumt
trre kan brydes, men ikke rettes; man får ikke
ret stok af kroget trre; men kan tåle en ond gren
for det gode trres skyld; kroget trre giver også
gode kul (eller: god frugt); intet trre er så rent,
at det ikke har en knast; trreet bliver strekket, f pr
det vokser til skyerne ( »trreerne gror ikke ind i
himlen «); gammelt trre lader sig ikke vel bpje;
tager man barken af trre, så visner det; når lpvet
falder, visner trreet ("J: oldingen mister håret);
hpjeste trre har stprste fald; trreet falder ej for
fprste hug; lille pkse kan frelde stort trre; af store
trreer falder mange og store spåner, når trreet
falder, vil alle samle spåner; gammelt trre giver
tit god ild; trreet flyder, til det synker (8).
Det trre, som skinner i mprke, duer lidt til planker (o. 1700; 9); det er ikke hvert slags trre, der
duer til trresko (1741 ; 10); jo krummere trre, desto bedre krykke (1800-t); hvor trreet falder, der
skal det ligge (1845); det er et dårligt trre, der
hverken duer til at age eller bage ved (1845) ; i
skoven falder de store trreer, de små bliver stående; det er let at krybe i trreet, når det er freldet (Jylland) ; når trreet rystes i roden, falder de
ned, som sidder i toppen; når det store trre i skoven falder, knuses mange buske (11). Han er så
gammel som trreerne i Rold skov; han har ikke

