
knude, der ligner et menneskehoved og som 
man mener viser, at en myrdet knemmer ligger 
begravet i merheden (1), sml. b!l!g bd. 2 s. 34 nr. 
174. 
Hvor et menneske kom ulykkeligt af dage, har 
forbipasserende kastet en gren eller pind (men 
oftest småsten) til en dynge. Ved den gl. Fåborg 
landevej kaster man kviste eller sten til en »tros
h!l!j «, måske som et offer til den dj6des sjrel eller 
for at han ikke skulle gå igen (1798ft; 2). Ka
ster man ikke gren til en »stikhob« på Flintinge 
mark, går man vild, folk er ellers ikke meget for 
at passere stedet; en lignende dynge kviste er i 
Silkeborg skov dannet over det sted, hvor en 
mand blev myrdet (3). Den nu 3 meter hj6je 
»stikhob» ved vadested i Hyde skov ved Rad
sted, Saksk!llbingegnen, har ligget der i mindst to 
hundrede år og folk f!lllger stadig skikken. Et 
menneske kan vrere omkommet i det sumpede 
og forhen nresten ufremkommelige terrren. Sagn 
beretter, at en af Hardenbergs skytter (skovbe
tjente) var så forhadt, at han blev drrebt på dette 
sted; liget lå nresten nj6gent og folk. som kom 
forbi, lagde derfor kviste over det; hans genfrerd 
fik folk til at gå vild i skoven, men en klog mand 

gav det råd at kaste en stik (pind) på stedet (4). 
Man smed en gren eller kvist til bunken for at 
få vejlykke eller ikke komme til skade på broen 
over åen (5). 

I parken bag Marielyst ved Helsingj6r freldede 
man trreer, som folk havde hrengt sig i, en mand 
gik forbi nogle af de trreer, man endnu ikke hav
de freldet, og hilste godaften, nreste morgen fandt 
man ham hrengende i et af dem (6). Apoteker 
H!Z!m hrengte sig i et trre i haven og det blev frel
det, »for i de fleste tilfrelde hugger folk sådan 
et trre« (Stubbek!llbing; 7). Det kunne vrere far
ligt at frelde en selvmorders trre, for siden ville 
det pj6nse på at slå skovarbejderen fordrervet 
(Pedersker Bornholm o. 1880; 8). En selvmor
ders trre måtte visne og d!ll (9). 

En myrdet bonde blev 1637 hemmeligt begravet 
under et trre ved gården Gabrielsminde i Grres
have VLolland. 1670 så man en »lygtemand « gå 
sj6gende omkring i haven og forsvinde i trreet. 
Da det blev stormfreldet, fandt man skelettet ved 
roden. Der blev plantet et andet trre, og ved det 
m!lldes morderne og lygtemanden. Intet kan gro 

»Stikhoben« i Hyde skov på Lolland. Foto: V. J. Brf)ndegaard, 1948. 
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under Det grredende Trre, som visner af de man
ge tårer, de skyldige har freldet (9a). 
En prrest manede et sp!,'lgelse ned under trre i Ve
sterskov, R!,'lnninge sogn NFyn, siden fl!,'ld altid 
en vredske ud af stammen (10). To store trreer 
ved Herringe kirkegård SFyn var som små blevet 
plantet over store huller, hvori alskens ondskab 
var nedmanet (11). Hvor en prrestekone (heks) 
d!,'lde, fandt man nreste morgen et lille trre (0Jyl
land; 12). I eventyret »Prins Hvidbj!,'lm«, opteg
net i Vendsyssel, gror trre op af prinsesses nrese
blod, for hver dråbe får det flere grene (13) . 
I Skjoldenresholms skove er set en kvinde, som 
spandt på guldrok i et trres hulning (14). 

LITTERATUR: (1) 488j 4,338; (2) 450 1798,323; 
310 1,1854,57; 250 1,1908,114f; (3) 488j 5,194,196; 
(4) 764b 1,455; 228g 50824; 455 6/ 11 1926; 548 22/7 
1954; 546 1962,321ff; (5) 551 10/ 2 1968; (6) 107 1949; 
(7) 488j 5,60; (8) 161 1906/23:683 (1910); (9) 488g 3, 
161; (9a) Extraposten 20/ 11 1973; (10) 488i 5,601; 
(11) 280 16/ 8 1959; (12) 466b 204; (13) 466 299; (14) 
488i 5,309. 

SKELETI'ET I TRJEET 

En sagntype, der navnlig er optegnet på Fyn, 
nrevner tilfrelde, hvor personer der har skjult sig 
i hult trre, ikke kan komme op igen ved egen 
hjrelp og omkommer. Foruden de under eg 
(bd. 1 s. 314) omtalte kendes f!,'llgende: 
Ketting kirkebog har 14/ 12 1663 et notat om en 
fattig kvinde, som blev fundet djijd i hult trre i 
Gammelgårds kobbel (1). Under svenskekrigen 
1658-59 drrebte ejeren af 0dgård ved Gevninge 
nogle svenske soldater, der ville bryde ind; for 
at undgå straf kr!,'lb han ind i et stort hult trre i 
nrerheden, men kunne ikke hjrelpe sig op igen og 
d!,'lde af sult, mens befolkningen troede, at fjen
den havde slået ham ihjel. Da trreet siden blev 
freldet, lå et skelet i stammen, den ene finger bar 
en guldring med 0dgårdmandens navnetrrek (2). 
Den hule stamme af et stort gammelt trre i Jul
strup skov indeholdt ved freldningen rester af et 
menneske, klreder og våben viste, at det var en 
svensk soldat, efter slaget ved Nyborg har han 
vel s!,'lgt skjul i trreet (3); skelettet af en anden 
svensk soldat blev fundet i hult trre ved Nyborg 
(4) og i Rodvrelt skov VFyn (5). Ryslinges be
boere flygtede ud i en skov tilh!,'lrende Ravnholt, 
da nogle hule trreer mange år senere blev freldet, 
fandt man m!,'ldre med spredb!,'lrn siddende inden 
i dem, d!,'lde af sult (6). En mand, hans kone og 
et barn holdt sig skjult for svenskerne i et hult 
trre i Rostrup ved Vejle (7). 
Napoleonskrigens sidste år 1808 forsvandt en 

356 

spansk soldat, som var krereste med kammerjom
fru på Wedellsborg; han skjulte sig i et hult trre 
i parkens »Stine Kusks Alle« og hun bragte ham 
mad. Da der var gået nogen tid, stillede soldaten 
og pigen på slottet, her kastede han sig for gre
ven og bad om asyl. Greven ansatte ham som 
kammertjener 1810-19, derefter blev han tjener 
og husmand på Billeskov avlsgård 1811-28 
(meddelt af Marius Ludvig Lefevre 1965). 

LITTERATUR: (1) 248 2,1928,43; (2) 1012 1914, 
131; (3) 278 5,1932,188; (4) 278 2,1929,42; (5) 249 
5,1912-15,93; (6) 310 2,1857,223; (7) 488i 4,103. 

SKAT VED TR,E 

Der skal ligge en skat gemt ved trre i Engelholm 
skov (1), under trre i Trindholm skov S!,'lnderjyl
land (2), under hult trre i Fiskebrek skov Falster, 
men når man vil hreve den, st!,'ljer det frygteligt 
fra trreet (3). Gammel kone fortreller, at hvis 
man frelder et trre i Vig prrestegårdshave Ods
herred, ligger under det en stor dynge guldpenge 
skjult af tidligere prrester, men finderen rammes 
af en forbandelse og den gl. prrestegård brren
der (4). Man gravede efter skat et sted i Hjorte
nres skov MSjrelland, hvor et lys brrendte, og der 
blev fundet et skrin, men da fl!,'lj en !,'lrn op og 
skreg: I skal s!,'lge under det h!,'ljeste trre i Horse
b!,'lg skov! (5). Hvor Keldbylille skole nu ligger, 
lå f!,'lr udskiftningen en gård, i dens have var 
skjult en skat, og da man ryddede et trre, kom 
den til syne, men i det samme l!,'lb en hvid hest 
op ad bygaden, skattegraverne snakkede om det 
og skatten forsvandt (6). En familie Kehling 
kendte tryllekviste, som viste vej til skjulte skat
te, men under skattejagten skulle en af slregten 
d!,'l (0M!,'ln; 7). Det halvvisne »heksetrre« stod, 
hvor der lå en skat, den blev vogtet af en drage, 
da skovrideren ville mrerke trreet ud til hugst, r!,'lg 
hammeren af skaftet og drrebte ham (Karrebrek 
Sjrelland; 8). 

LITTERATUR: (1) 488j 5,205; (2) 310 3,1861,150; 
(3) 891c l,1843,348f; (4) 161 1930/ 5:334 (1926); (5) 
161 1906/23:372 (1934); (6) 161 1906/23:622 (1947); 
(7) 161 1906/23:625 (1948); (8) 241 1870,45ff. 

SPÅDOMME 

Sybille har spået, at et trre skal gro op i Ingstrup 
s!,'l ved L!,'lkken, Vendsyssel, og fjender binde de
res heste til det (1), i Dommerby s!,'l, Salling, og 
tyskerne skal g!,'lre det (2), sml. nedenfor. Når et 
trre gror frem på Darum enge SJylland og er ble
vet stort, kommer den danske konge og binder 
sin hest til det (3). I Ars bakker mellem Tisted 



[f<f>[ge overtroen fik man uheld i spil, hvis man sad lige under en bjcelke. Xylografi i lllustreret Tidende 
23-1-1876. 

og Vildsund, Thy, står et stedsegrs>Snt trre, en 
konge eller Holger Danske skal engang binde sin 
hest til og hans hrer slå lejr ved det (4). Der skal 
gro et trre op i Viborg ss>S, en skade bygger rede 
i det og af et reg kommer Holger Danske frem 
(5), dets nederste grene bliver så lange, at de når 
ind til land, tyrkerne (tyrkerkongen) binder he
ste(n) til dem og her står det sidste store slag, og 
sks>Snt der ikke er flere danske mrend tilbage end 
at de alle kan sidde omkring et ts>Sndebånd, dri
ver de fjenden ud af landet; trreet har allerede 
vist sig, men blev freldet (6). H. C. Andersen 
nrevner sagnet i romanen O.T. (1835), Ludvig 
Holberg henfs>Srer det i Peder Paars (1719-20) 
til Anholt, i Gert Westphaler (1722) til Lim
fjorden. 

På Tis enge i Salling står et stort trre med tre 
grene, det skal blive så hs>Sjt, at det synes at nå 

op i skyerne, de tre nordiske konger binder deres 
heste til det, et frygteligt dommedagsslag begyn
der og Holger Danske redder folket. Det er sa
vet over flere gange, men gror straks op igen (7). 
En konge skal engang binde sin hest til et trre på 
eng i Vendsyssel og vinde et slag; o. 1840 hug
gede man toppen af med en le, men flere grene 
sks>Sd frem, og man lod det siden stå (8) ; i Vren
sted enge ved Hj!,'lrring gror et stort trre frem, 
tyrken bryder da ind i Danmark og verden for
går (9). Om denne sagntype se også hvidtjs>Srn bd. 
3 s. 68f og bd. 1 s. 256. 
Vorherre skal råde lige så lrenge der er blade på 
trreerne (10). 
Juulskov forgår, når et stedsegr!,'lnt trre ved have
stueds>Sren ikke lrengere er grs>Snt (11), sml. bd. 1 
s. 81. 
LITTERATUR: (1) 488j 2,237; (2) 488 8,384; 488i 
2,240; (3) 941d 183; (4) 488j 2,234; 161 1906/23:1356 
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(1922); 378 26,1934,20; (5) 378 26,1934,20f; (6) 891 C 

1,1843,20; 466 35; 488 6,234; 488i 2,336,338 og 488j 
2,234; (7) 310 3,1861,137f,233; 488 8,1886, nr. 696f, 
699; 488i 2,337,344; 379 1931,196-207; 378 26,1934, 
18f; (8) 488i 2,337; (9) 466b 240; (10) 891 c 2,303 jf. 
228e 1,268; (11) 488i 3,375. 

TRO, SAGN, EVENTYR M. M. 

Kommer man ved aftenstid forbi et stort tne på 
mark i Kyringe MSjrelland, farer man vild (1). 
Når bl.esten får de visne blade til at rasle, fpler 
man sig uhyggeligt til mode og mener, det er 
fanden, som rumsterer i kronen (2). 
Kortspilleren må ikke sidde under en bjrelke, så 
får han uheld (l 734ff; 3), deraf talemåden om 
den uheldige spiller: du (jeg) har nok siddet un
der en bjrelke! - og man passer derfor på ikke 
at blive placeret sådan ved bordet (4). Står krer
nen under en bjrelke, giver flpden ikke smpr (5). 
Når man har klippet negle, skal saksen som vrern 
mod forhekselse klippe i trre (1734ff; 6) ; brrekker 
en pind over, spytter man på begge ender (NV
Sjrelland; 7). St. Hans aften stikkes grpnne kviste 
i kornet, så bliver det ikke solsvedet (8) ; en lille 
grpn kvist anbragt ved lukketpjet i porte, dpre 
og vinduer holder heksene borte (Lolland; 9). 
Pinsedag fprer man maj (nylpvede kviste) hjem 
til gården, de bringer den velfrerd (NSjrelland ; 
10), sml. bpg bd. 2 s. 21. Med en grpn kvist i 
munden mpdte en mand, som ikke hpstede no
get på sin jord, den kone (heks), som efter hans 
mening var skyld i det (NSjrelland; 10). 
Asken eller spåner af ni slags trre (bl.a. rpn) an
bragt i flaske med patientens urin eller i klud 
om halsen kan vise, om vedkommende er for
hekset (11). Klog kone i VSjrelland skar til pa
tient 9 slags trre, de tre slags i torsdag aftener, 
mens hun gik mod solen omkring trreet; kviste
ne blev lagt over kors i et hul og tildrekket (12). 
Er flpden eller smprkrernen forhekset, så man 
ikke får smpr (det stjreles af heks), skal kiler af 
tre slags trre (bl.a. rpn) hentet fra sogneskel sret
tes i krernestaven (Lolland; 13), krernen rpges 
med rpg fra 9 slags trre (14), mrelk fra tre patter 
opvarmes med 9 slags trre, og heksen vil da vise 
sig (15). Giver kperne blodig mrelk, skal den ko
ges over ild af 9 slags trre og hreldes i ilden, hek
sen bliver så skoldet eller brrendt med den (16). 
Se i pvrigt også s. 360. 
En hund med trrenavn, f.eks. Birk eller Eg, kan 
ikke bindes af onde folk, så den hverken gpr el
ler bider (Salling; 17). 
Gravid kvinde må ikke knrekke grene over sit 
knre, thi »ligesom trreet knager, går barnets rum
pe itu« (18). 
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I en skov ved Jyderup MSjrelland bor troldkon
gen under et stort hult trre, man ser tit rpg stige 
op gennem det (19). 
Eventyr: gennem et hult trre kan man komme 
ned i jorden (20), sml. H . C. Andersens Fyrtpjet 
(1835) ; mand skal bringe sin yngste datter »det 
kpnneste trre«, og han tager det i trolds have, 
men må give ham hende til gengreld (21); et trre 
brerer sundhedsfrugter (22). 
En lang rrekke sagn, de fleste fra Jylland, beret
ter om store forsvundne skove (23) . 

LITTERATUR: (1) 310b 1,308; (2) 285 1932,544; (3) 
74 56; 488g 3, nr. 987; (4) 760 354; 941d 102; (5) 488 
4,398; 830 4,72 og 10,27; (6) 74 60; 488i 6.2,226 
(Verst); (7) 24 17; (8) 488! 4,160; (9) 549 160; (10) 
941e 143f,149 jf. 49f; (10) 941c 87; (11) 488i 6.2,441, 
443; (12) 466 380; (13) 488j 6,236 jf. 245; (14) 488i 
6.2,190f; 328! 1,36; (15) 328! 2,67; 83 234 sml. 237, 
240,261; (16) 891 53 jf. 132; 328! 2,85; (17) 488i 6.1, 
345; (18) 488i 4,634; (19) 488i 1,146; (20) 488s 1,76 
sml. 488i 2,62; (21) 466 90ff; (22) 310 2,1857,20; (23) 
488i 3,380-96, 488j 3,97f,274-81. 

HULTR.4,ER M. M. 

Som omtalt under eg (bd. 1 s. 317ff) og bpg (bd. 
2, s. 40) m.fl. er mange trreer med genvokset gren 
eller på anden måde forsynet med et »pje« brugt 
til sygdomskure; botanisk ikke identificeret er 
fplgende: 
Et hultrre i Selschausdal skov ved Tissp blev end
nu o. 1875 brugt til at fpre syge bprn, oftest med 
»skrever« (rakitis), igennem torsdag nat kl. 24, 
en gammel kone i nrerheden viste, hvordan det 
skulle gpres og fik gerne tre mark, hun fprte 
barnet tre gange gennem åbningen og gik selv 
tre gange fra hpjre mod venstre omkring trreet, 
mens hun sagde en trylleformel (1). 
Hultrre i Brrendelykke skov ved Dpnnerup, man 
krpb igennem for skrever og svindsot, klude er 
set hrengende på det (2). 
Klog kone i Asrninderup lod sine patienter fpre 
gennem åbning i to trreer i Snevris skov, hver 
gang slog hun en knude på en uldsnor, som bag
efter blev bundet om stammen; mens tråden 
rådnede, forsvandt også sygdommen. Greven på · 
Birkendegård lod trreet rydde sidst i 1860'erne 
(3). 
Barnetrreet i Nygårdsskov, Sonnerup ved Hol
brek blev meget bespgt, også da det var faldet; 
der hang tråde på det (4). 
Forlrengst freldet dobbelttrre ved Spargodthuset, 
Valsplille sogn, syge bprn blev i tavshed fprt 
gennem dem (5). Et par hultrreer i Almissevren
ge under Vallp; ved midnat skulle patienten kry-



.. 

»Troldtrceet« i Flade prcestegårdshave, Vendsyssel, som tillagdes lcegende kraft af folkeovertroen på egnen. 
Foto: Dansk Folkemindesamling. 

be gennem trreet og efterlade det meste af sit 
t!,'lj, nogle skar skurer i stammen og gned pus fra 
sår deri; når t!,'ljet var rådnet vrek, havde trreet 
taget sygdommen. »Atter nu [1894] er trreernes 
lregekraft pr!,'lvet, og man ser for tiden i det ene 
trre flagrende pjalter. Troen om, at trreerne skul
le få sygdommen .. . synes også at skulle stå fast, 
idet det ene trre er ved at sygne hen af svamp og 
krreft« (6). 
Der lå klude i åbningen af et hultrre ved Vemme
tofte, efterladt af syge, som var trukket eller 
kr!,'lbet gennem trreet (7). 
Endnu o. 1908 blev syge b!,'lrn f!,'lrt gennem et 
hultrre i Orrnholt skov Vendsyssel og t!,'ljstykker 
efterladt som offer (8); et andet sted i Holtet 

skov ved Alfarvad, Albrek sogn, blev o. 1880 en 
dreng med engelsk syge (rakitis) puttet gennem 
hullet for at blive »f!,'ldt igen«, endvidere et »klu
detrre« ved Ladefogedgården på S!,'lrå mark (9), 
sml. eg bd. 1 s. 320. 
I Fussing skov blev syge b!,'lrn f!,'lrt gennem et 
trre; et hultrre alene på mark s.f. Erres!,'l var som 
ungt blevet spaltet og syge bf/lrn puttet igennem; 
freldet lrenge f!,'lr 1900 (10). 
Stednavnet Lappetre (Kilde) ved Akirkeby skyl
des måske, at et trre blev brugt af kildegresterne 
til at t!,'lrre sårbandage o.a. på (11) . 

De 63 hultrreer, som omtales i Folk og Flora, er 
fordelt således: 
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