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H V O R D A N KAN D I S S E
MONUMENTTRÆER OPSTÅ ?
Blandt vore skoves mange smukke træarter indtager egen en særstilling. Ingen anden træart kan blot tilnærmelsesvis opnå den alder og
den tykkelse, som egen er i stand til. Dette hænger sammen med forskellige specielle egenskaber, der er knyttet til dette træ, hvoraf først
kan nævnes det overordentligt varige, uforgængelige og vanskeligt
nedbrydelige ved, det består af. Medens et bøgetræ på 300 år er en
hensygnende olding, hvor veddet er ved at være rådnet op og fortæret af veddestruerende svampe og iøvrigt sjældent opnår så høj en
alder, er egens ved på dette alderstrin ofte tæt og frisk.
Dernæst er egen den træart, der har den stærkeste tilbøjelighed til at
danne vanris, og hos ingen anden træart kan vanrisene opnå så store
dimensioner. Vanris er skud, der vokser ud fra egens bark, og disse
friske skud kan dannes på alle alderstrin i træets liv og på såvel stammen som på træets grene. Ofte er det korte ris på 30-40 cm's længde,
og det karakteristiske for dem er, at de ikke - i modsætning til grenene - har forbindelse ind til træets marv, idet de altså udgår fra barken
ved højest forskellig alder.
Hos meget gamle ege kan vanris opnå sådanne tykkelser, at de har
karakter af grene og ved en betragtning af egen kan være vanskelige
at skelne fra disse, og hos "egeruiner" er de forudsætningen for, at
træet fortsat er i live. Træets indre kan være tæret op, kun skaller af
træet kan være igen, grenene herpå er forlængst døde, kun vanrisene
giver træresten den for fortsat liv nødvendige beløvning.
Når et bøgetræ er op imod 300 år, rådner stammen normalt - forbindelsen imellem rod og grene forsvinder, og træet dør. Hos eg destrueres veddet på et langt, langt senere stadium, og selv om dele af stammen destrueres af svampe, kan dannelsen af en sekundær krone igennem vanrisene bevirke, at forbindelsen mellem rod og blade- træernes
assimilationsapparat - stadig er til stede, og træet kan fortsat leve.
Vanris er højest uønskede set fra et træ teknisk synspunkt, idet de ved
opskæring af stammen efterlader knaster i veddet. De er til ulempe
for skovejeren, fordi den vare, han producerer, er af ringere kvalitet.
Men set fra træets side er det en værdifuld egenskab, idet evnen til
vanrisdannelse er den let påvirkelige egs reaktion, hvis den bliver
bragt ud af sin biologiske ligevægt. Dette kan f.eks. være klimatiske

ekstremer som særlig tørre og blæsende somre, for højtstående
grundvand på lave, lerede jorder i en regnfuld sommer, eller det kan
være angreb af egeviklere, der æder træernes blade i forsommeren
eller andet, der bringer træet ud af sin gode vækstrytme. Dannelsen
af en sådan sekundær krone øger sandsynligheden for, at stabile tilstande hurtigere genoprettes.
Egens villige tilbøjelighed til vanrisdannelse er helt afgørende for, at
denne træart kan opnå så uhørt høje aldre, så høje, at ingen levende
skabninger her i landet tilnærmelsesvis er så gamle.
Disse meget gamle kæmpeege er karakteriseret ved tilstedeværelsen af
lavtsiddende, svære grene, som fremhævet af Just Holten (8) på side
388, og skovfoged Jensen, Jægerspris har givet udtryk for det samme,
se Nielsen (14). Ofte er grenene dog afbrækket, men ar efter dem kan
konstateres.
Om samme emne skriver Konradsen (11) på side 240: "Meget synes
at tyde paa, at kun faa, bestemte Bygningstyper af Ege kan naa den virkelig kolossale Størrelse, Aksetræet, f.Eks. ikke. Der skal en tidlig og
kraftig Grenedannelse til, ofte en Tvegedannelse, et Bygningsanlæg,
der kan bære Grundlaget for en mægtig Krone."
To betingelser skal selvklart være opfyldt for opnåelsen af meget
gamle egetræer. Dels skal vækstmulighederne, jordbund og klima
være af en sådan art, at træerne kan holdes i live igennem mange sekler, dels skal de have gennemlevet en sådan historie, at ingen af de
mange ejere, der har besiddet dem, har været nødsaget til at høste
dem.
Rundt om i Danmark står i tusindvis af smukke monumentegetræer
og pryder landskabet. Denne træart tåler vindens, endog stormens
påvirkning uden at vælte, og egen egner sig godt til solitærtræ på marker, i hegn, i parker og i dyrehaver eller i skovbryn. Dette i forbindelse med dens kraftige og knudrede grenbygning, dens tilbøjelighed til
at stammen opløses i svære grene, der ofte antager særprægede former og dens evne til at blive meget gammel bevirker, at træet kan
opnå stor skønhed og stor ejendommelighed, hvad tusindvis af markante og bredkronede træer vidner om.
Blandt disse mange imponerende ege har nogle opnået endog
meget høj alder, 500-600 år eller mere og overordentlig store dimensioner, og det er de største af disse træer, der i det efterfølgende skal
beskrives.
Det er målet at finde landets ca. 30 største ege, måle deres omkreds
i højden 1,30 m og deres højde, fotografere dem og give en kort

beskrivelse af træerne samt anføre en skønnet alder. Ved størrelse forstås her tykkelse i brysthøjde, som er måleligt og klart definerbart.
Man kunne have valgt at udgå fra m^ - indhold, men målingen heraf
er kompliceret og unøjagtig, eller man kunne have valgt højden. Nu
er det ikke nemt at finde frem til de 30 højeste træer, de kan j o stå alle
mulige og umulige upåagtede steder, i slugter og dale, og hvis man
endelig fandt frem til dem, var de nok ikke særligt imponerende,
blandt andet savnede de alder og dimension.

EGENES

PLACERING

I det fornemme værk "Folk og Flora" af Brøndegaard (4) forekommer
i bind 1 en værdifuld fortegnelse over ca. 300 specielle egetræer, og
disse ofte gamle og enestående træers placering er på side 312 indlagt
på et danmarkskort. Egene forekommer over hele landet, bortset fra
Vest- og Nordjylland. Særlig tætte forekomster træffes på Lolland,
egnen omkring Fakse og Fakse Ladeplads og i Jægersborg Dyrehave.
Lolland er foruden ved sin høje skovprocent karakteriseret ved meget
flade, svære, kolde, fugtige og næringsrige jorder, og disse jordbundsforhold tiltaler egen. Derimod tiltalte de ikke vore skovryddende forfædre for 900 år siden, da deres primitive redskaber ikke kunne bearbejde disse vanskelige jordbundstyper, hvorfor skoven forblev uryddet.
Lignende for egen gunstige jordbundsforhold findes på egnen
omkring Fakse. Vaupell (21) skrev i midten af forrige århundrede
således om Vemmetoftes skove, som netop ligger på denne egn: "Jeg
troer, at ingen anden af Sjællands Skovegne er saa rig paa gode Ege.
Af Kæmpeege har her været mange, kun faa ere levnede til vor Tid, og
de have befundet sig vel lige til de nyeste Tider, da Skovens Fredning
og den deraf følgende Bøgeopvæxt blev deres Fordærvelse."
Det tredie sted, hvor antallet af gamle ege er højt, er Jægersborg
Dyrehave. Her er jordbunden og terrænformen en ganske anden,
men egen opnår stor højde på grund af den gode vækstlokalitet, men
måske ikke bedre end flere andre, og årsagen til det store antal bevarede ege må nok snarere knyttes til stedets historiske forhold. Fra slutningen af 1600-tallet har vores jagtglade Oldenborgske kongehus haft
et jagtdomæne her, og når man har skånet de gamle ege og bøge iøvrigt, er det, fordi disse træer har givet den store vildtmængde gode

ernæringsmuligheder. Disse smukke, gamle træer bevares også i dag
til glæde blandt andet for en stedse stigende storstadsbefolkning tæt
derved.
Jægersborg Dyrehave er det sted i landet, hvor flest gamle ege er koncentreret. Intet andet område kan fremvise så mange, så store, så særprægede, så markante træer, og ialt fandtes efter Raunkiærs (18) vurdering i 1933 omkring 2000 store ege her (se side 88), og de fleste af
dem står der j o nok endnu. Mange mennesker har igennem tiderne
holdt af disse enestående træer, man har malet dem, fotograferet
dem, beskrevet og målt dem, tegnet dem og interessen for disse træer,
hvoraf flere er af historisk værdi, går langt tilbage i tiden.
Bortset fra Jægersborg Dyrehave er vores statsskove ikke rige på gamle
egetræer, medens flere godser er i besiddelse af adskillige smukke,
særprægede, gamle og knudrede ege, og overalt bliver der værnet om
dem med omhu og pietetsfølelse. Blandt de ejendomme, der er særligt rige på sådanne forekomster kan eksempelvis nævnes OrebyBerritzgaard og Knuthenborg på Lolland og på Sjælland Vemmetofte
Kloster, Svenstrup og Gisselfeld Kloster. Dette uddybes nærmere på
side 41. Når de rigeste forekomster træffes på de kombinerede landbrugs- og skovejendomme, hænger det formentlig sammen med, at
egene ofte har stået på overdrevene, og disse har man i kronens områder tilplantet hurtigt efter skovforordningerne i slutningen af 1700tallet. (Mundtlig meddelelse af skovrider K. Waage Sørensen,
Jægersborg Dyrehave.)
En anden grund til, at statens skove indeholder færre kæmpeege,
hænger nok sammen med, at netop disse skove ofte igennem adskillige århundreder har måttet levere egetømmer til vores handelsflåde
og ikke mindst til den dansk-norske krigsmarine. Lige indtil ca. 1830,
hvor man gik over til bygningen af stålskibe, var egetræ det vigtigste
skibsbygningsmateriel, og til bygning og vedligeholdelse af krigsflåderne krævedes kolossale vedmængder, som iøvrigt ofte var en mangelvare.
Svenskekrigene i midten af 1600-tallet forarmede skovene som landet
iøvrigt. Mange ege, som i dag kunne have været kæmper på 600-700
år er formentlig forsvundet i disse år.

RAUNKIÆRS MÅLINGER I
JÆGERSBORG

DYREHAVE

Botanikeren, professor C. Raunkiær (18) har i 1933 udført et helt enestående og påskønnelsesværdigt målearbejde på et stort antal af ovenstående dyrehaves ege. Det drejer sig om "Maalingen af et Antal Eges
Stammeomkreds foretaget for at give et Udgangspunkt for Bestemmelsen af de paagældende Eges gennemsnitlige aarlige Tilvækst, naar
man efter en Aarrækkes Forløb atter vil tage sig for at maale de samme
Ege; Resultatet heraf skulde være dette: at faa Midler i Hænde til i
nogen Grad at kunne skønne over de gamle Eges Alder." (se side 85).
Dette arbejde udmærker sig ved 1) at omfatte et stort antal træer, ca.
300 og 2) at være udført med stor nøjagtighed og omhu. Ejendommeligt nok er målingerne som princip foretaget i 1,50 m's højde i stedet for den generelt benyttede forstlige målehøjde på 1,30 m.
Desuden er der foretaget en kort beskrivelse af træerne.
I 1983, efter præcis 50 år, har Kurt Christensen, som var tilknyttet
Jægersborg skovdistrikt, foretaget en omhyggelig genmåling af træerne, som også kort er beskrevet. 10 år senere er træerne atter blevet
målt af ingeniør Jens Meulengraht-Madsen.
Dette meget omfangsrige og værdifulde arbejde er indlagt på EDB
og viser enkelttræernes tilvækst med hensyn til diameter og grundflade x ) for 50, 10 og 60 år, opstillet i størrelsesklasser. Disse udskrifter
findes i Jægersborg skovdistrikts arkiv.
Raunkiærs håb om ved gentagne målinger at få mulighed for "at skønne gamle Eges Alder" generelt set må siges ikke at være opfyldt. Her
har målingerne vist, at der er alt, alt for store tilvækstvariationer. En
oplægning af en diameter/alder kurve vil kun have begrænset nøjagtighed, og jeg ved ikke, hvad Raunkiær ellers havde forestillet sig.
Målingerne karakteriserer mange enkelttræers diametertilvækst, og
dette har jeg - trods unøjagtigheder, som der senere redegøres for - i
nogle tilfælde benyttet til aldersangivelse for de pågældende træer.
Disse meget omhyggelige målinger forekommer at være af stor interesse, fordi de på et stort materiale anskueliggør med hvilken umådelig variation eges diameterudvikling foregår.
x ) Arealet af den til en angiven diameter svarende cirkel. "Grundfladen" er en vigtig forstlig træmålingsfaktor.

ALDERSBESTEMMELSE
Når man står over for en gammel eg, lyder spørgsmålet altid, hvor
gammel den er. Der kan herpå svares kort, at dette ved man næsten
altid kun med yderst begrænset nøjagtighed, selv om man måler dens
omkreds og dermed har diameterstørrelsen. En aldersangivelse bør
ske med stor varsomhed, fordi eges diameterudvikling foregår yder
forskelligartet.
Først og fremmest er den nøje knyttet til krones tør reisen og bladfylden, idet mængden af blade er afgørende for stofproduktionen og
dermed diametervæksten. Nogle af disse gamle kæmper er ruiner
eller ruinagtige med kun få levende grene, hos andre udgøres kronen
af vældige, store, løvfyldte, sunde grene, og disse sidste har da en relativ ringe alder i forhold til tykkelsen på grund af den stærkere vækst.
Næsten alle kæmpeege har meget store og kraftige, lavtsiddende
grene eller spor herefter. Grenene kan sidde i f.eks. 3 m's højde eller
måske 6 m over jorden, men i sidstnævnte tilfælde forsyner disse
grene, som mundtlig meddelt mig af skovrider Kr. Elmquist, med
deres nedgående transportbaner en længere stamme med deraf følgende langsommere diameterudvikling end træet med grene 3 m
over jordoverfladen, selvsagt samme grenstørrelse forudsat.
Jordbundens indhold af næringsstoffer svinger fra lokalitet til lokalitet, og tykkelsesvæksten er afhængig heraf, ligesom de klimatiske forhold, specielt sommernedbøren, er af afgørende betydning, og klimaet har svinget stærkt igennem disse mange hundrede år.
Træets eksposition eller placering i terrænet, spiller ligeledes en
rolle, står det højt placeret uden læ især fra vest, er vækstmulighederne ringere end for det træ, der står i en lavning med beskyttende,
lægivende skov omkring sig. Blæst i vækstperioden bevirker, specielt i
en tør sommer, at spalteåbningerne holdes lukkede for at undgå for
stærk fordampning, men assimilationen og væksten nedsættes derved.
Hertil kommer formentlig arvemæssige forskelle, ikke alle træer
under iøvrigt ens forhold har samme vækst, de i træet værende gener
spiller antagelig en rolle.
Ud over vækstvariationer på grund af forklarlige forskelle, foregår
diameterudviklingen forskelligartet for de enkelte træer i forskellige
perioder, uden at man er i stand til at give nogen fyldestgørende forklaring herpå.
Alle disse forhold bevirker, at en aldersangivelse selv med kendt diameter er unøjagtig og oplægning af en alder/diameter kurve derfor
vanskelig. Dette er dog alligevel forsøgt af flere, blandt andet min far,
Just Holten (8) i 1919 for et snævert område på Vestlolland, idet
undersøgelserne er baseret på målinger af årringe, udtaget på træer

af forskellig tykkelse. Opstillingen går til 530 år, og dette tilsyneladende omhyggelige arbejde konstaterer konstant årlig tykkelsesvækst på
79 cm^ fra 100 cm diameter. Den enkelte "komfurring" dækker altså
79 cm^, og med dette som udgangspunkt har jeg kunnet forlænge
kurven op til godt 900 år.
Dette ses på fig. 1, hvor også en anden af P.C. Nielsen (14) angivet
alder/diameter korrelation er indtegnet. Denne er baseret på Vaupells (21) undersøgelser og på målinger af jægersprisegene, udført af
skovfoged Thorkild Jensen (10), der var ansat ved skovene her. På fig.
2 ses årlige diametertilvækster oplagt efter alder for de samme arbejder.
Just Holten har på fig. 1 stedse stigende højere alder for en given diameter end P.C Nielsen. Dette kunne tænkes at bero på de specielle lollandske forhold med meget fladgrundede jorder. De meget gamle og
store træer får et efterhånden betydeligt rodsystem, hvis udvikling
kunne tænkes hæmmet af den nære afstand til grundvandet med nedsat vækst til følge, og dette giver højere alder.
På fig. 2 viser P.C. Nielsens kurve uændret diametertilvækst fra 300800 år. Just Holtens kurveforløb viser smuk overensstemmelse med
Holmsgaards (7) meget udførlige arbejde om årringsbredder, idet
han på side 47 udtaler, at "årringsbredden i ungdommen tiltager for
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Fig. 1. Skematisk fremstilling af eges aldre ud fra bryshøjdediametre. Efter Just
Holten (8) og P.C. Nielsen (14).
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Fig. 2. Gamle eges diametertilvækster på forskellige alderstrin. Efter Just Holten
(8) og P.C. Nielsen

dernæst efter kulmination at aftage i begyndelsen stærkt, senere svagere og endende med at være konstant".
Sådanne kurver kan være af betydning ved en aldersangivelse, men
man må gøre sig krystalklart, at det kun kan dreje sig om gennemsnit
og kun må tages som et groft udgangsmateriale, jævnfør det tidligere
skrevne.
I nogle tilfælde har man dog visse retningslinier. Af og til har man
på lavtsiddende, afbrækkede kæmpegrene foretaget årringstællinger
og dermed fået en ret nøjagtig aldersangivelse for træet på det pågældende tidspunkt.
I enkelte tilfælde er store, gamle træer væltede, og på et savsnit i
almindelig stødhøjde kan man ved årringstælling - såfremt træet ikke
er hult - få en særdeles pålidelig aldersfastsættelse.
Et ret sikkert grundlag formoder nogle at befinde sig på, hvis man
for den eg, man står overfor, har dens diametertilvækst for en årrække. Dette kan man få ved at bore et tilvækstbor ind i træet og udtage
en såkaldt boreprop, hvoraf årringsgangen fremgår. Diametertilvæksten er da det dobbelte. Måler man en tilstrækkelig høj procentandel af træets radius, er metoden brugbar - men andelen skal være
høj. Er man så heldig, at træets omkreds tidligere er målt, hvilket er
tilfældet for mange af landets store egetræer, kan man måle den igen

og herefter beregne diametertilvæksten. Da man så har diameteren
og årlig diametertilvækst, kan man få alderen, hvis man forudsætter
jævn diameterudvikling livet igennem, eller man kan trække noget
fra, da ungdomsvæksten normalt er stærkest, jvf. Holmsgaard (7).
Begge målemetoder er behæftet med principielle fejlmuligheder.
Hos træer med ensidig kroneudvikling er marven normalt excentrisk
placeret, d.v.s. årringene er ikke lige brede hele vejen rundt, og disses
bredde afhænger derfor af, hvor på stammen proppen udtages. Man
kan dog udtage propper flere steder. Er det en helt regelmæssig og
smuk udvikling af kronen, øges nøjagtigheden, især hvis proppen
omfatter en væsentlig del af træets radius - hvilket iøvrigt er svært på
meget tykke ege og umuligt ved meget hulhed på grund af råd.
Den gentagne omkredsmåling eliminerer unøjagtigheden ved forskudt marv, men er til gengæld unøjagtig, hvis målingen ikke finder
sted i samme højde. Dette sidste er ofte svært. Vaupell (21) f.eks. har
målt en række store ege for ca. 140 år siden selvsagt i fod og tommer
og aldrig i 1,3 m, men j e g er ikke altid helt tryg ved ukritisk at gå ud
fra disse målinger. Ganske vist skriver Vaupell side 128, at målingerne
er foretaget i brysthøjde, men den eksakte målehøjde anføres ikke (er
det en høj eller en lille mand, der måler), og hvis der ikke måles i
brysthøjde på grund af knuder og udposninger, angives målehøjden
udtrykkeligt. På side 144 nævnes måletal for Skovrideregen på Als, og
her anføres målehøjden udtrykkeligt til 4 fod, skønt dette er tæt på
brysthøjden 1,3 m, der i dag er forstlig målehøjde.
Jordoverfladen kan også have forskudt sig i disse mange år på grund
af rodvækst, og målehøjden er derfor en anden.
Med disse få bemærkninger mener j e g blot, at vi i dag ikke råt kan
bygge på Vaupells værdifulde målinger. Der må en individuel bedømmelse af træet til. Er stammen tilpas jævnfør og jordsmonnet vandret,
er målingen da sikkert pålidelig som udgangspunkt, er dette ikke tilfældet, bør man nok være varsom.
Det er iøvrigt praktisk at have en gængs forstlig målehøjde, og forstmænd lever og ånder i 1,30 m's højde, da en række af vores vedmassefaktorer er knyttet til denne højde, hvorfor man kan gå ud fra, at
alle målinger af træer udført af forstmænd i de sidste ca. 90 år er koncentreret til højden 1,30 m.
En anden ulempe ved en aldersfastsættelse ud fra diametertilvækst
mellem to forskellige målinger kan være, at disse gamle ege ofte har
vanrispuder, udposninger, højt ansatte "tæer" og andre uregelmæssigheder i målehøjden, og dette bevirker, som fremhævet af Lars Bang
(2), at målingerne i adskillige tilfælde kan være værdiløse.

Men det allerværste ved disse to metoder til aldersudregning er nok,
at såfremt man har vækstforløbet i et begrænset tidsrum af træets ofte
meget, meget lange liv, kan man begå en betydelig fejl ved at forudsætte ensartet vækstforløb hele livet.
Jamen, er det da ikke af værdi at kende tilvækstforløbet for en
årrække for den eg, man står overfor og vil prøve at aldersangive? Jo,
absolut da! Det er da bedre at vide noget om træet end intet at vide.
Man må blot gøre sig klart, at metoden langtfra er sikker, men da den
ofte anvendes, synes det nærliggende eller egentlig påkrævet at
undersøge med hvilken nøjagtighed, man egentlig arbejder. Der findes talmateriale, der kan anskueliggøre dette, og som kan give udtryk
for metodens sikkerhed - eller usikkerhed - om man vil.
N.E. Holten (9) har beskæftiget sig med diametertilvækstforløbet
hos enkelttræer af eg, idet grundmaterialet har været diametermålinger af nummererede enkelttræer igennem længere årrækker ved
Forskningscentret for Skov og Landskab. Vi kan se på en egebevoksning i Wedellsborg Kongeskov med spiringsåret 1832 (tabel 10, side
30.) Målingerne omfatter perioden 1903-93, og det må pointeres, at
det drejer sig om en bevoksning - og ikke et fritstående træ - hvor
vækstudviklingen også påvirkes af forstmandens hugstindgreb. I tabel
10 er denne prøveflades endnu eksisterende 19 træer opstillet efter
størrelsesrækkefølge i 1993 med angivelse af deres diameter i 1,30 m,
de enkelte træers tilvækster i en 22-årig periode 1971-93 samt deres
gennemsnitstilvækster i hele måleperioden 1903-93.
Vi har altså her, det man så ofte har ved egetræer, nemlig deres tilvækster gennem en årrække, her blot ikke baseret på udtagne borepropper eller beregnet ud fra to på forskellige tidspunkter udførte
omkredsmålinger, men en beregning af gennemsnitstilvækster ud fra
videnskabelige og nøjagtigt udførte målinger af de enkelte træer. Og
her er alderen kendt, nemlig 161 år i 1993 for alle 19 træer, og vi kan
da foretage en aldersberegning ud fra de målte tal for alle træerne og
se, hvor godt vi rammer det rigtige tal 161 år. Træ nr. 64 f.eks. har i
1993 en diameter på 96,2 cm, dets tilvækst 1971-93 er 6,1 mm pr. år,
og det er da 158 år om at vokse til 96,2 cm, hvis tilvæksten hele livet
er 6,1 mm, og vi for nemheds skyld ikke runder nedad på grund af
højere ungdomsvækst. Resultatet ses i tabel 1, kolonne 5 og 8.
Det, der karakteriserer tallene, er den overordentlig store variation.
Se f.eks. kol. 3, som burde være en jævnt faldende talrække, da de største træer burde have de største tilvækster. Dette er ingenlunde tilfældet. Man kan søge at forklare, at forskellene skyldes bevoksningens
hugstbehandling. Hertil kan svares, at forstmænd langtfra er i stand til
i sådan grad at påvirke enkelttræernes vækst i alderen 139-161 år.

TABEL I
Træ
nr.

Diam.
1993 cm

Gensn. årlig
diam. tilvækst
for 1 9 7 1 - 9 3
22 år = 1 4 %
af alderen mm

i

Beregnet alder; år j

i
!
1

1
1
1

ol. 1

Kol. 2

Kol. 3

1

64

96,2

6,1

L,

3

95,2

74

92,3

47

91,0

L.

Kol. 4

;

1 5 8

. i

Afvigelse
i %

Beregnet
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' diam. tilvækst .
alder
1903-93
" 90 år = 56 % :
; af alderen mm i

Kol. 5

Kol. 6

ä

Afvigelse
i %

Kol. 7

Kol. 8

-2

6,4

150

-11

1 8 3

+14

5,9

162

0

136

-16

6,0

154

-4

190

+18

5,0

182

8

90,5

201

+25

27

89,5

203

+26

;

I

+17

4,8

189

5,3

169

i

> +17

+5

59

85,0

224

+39

4,5

189

23

84,7

169

+5

5,3

160

0

68

84,0

247

+53

4,1

205

+27

40

84,0

171

L

+6

5,0

168

+4

56

83,5

190

!

5,1

164

+2

1

80,1

229

+42

34

76,6

192

+19

51

74,4

213

+32

57

73,2

236

18

72,8

169

14

71,5

6

64,0

61

61,7

^

-V

'

+18

'

4,3
:

4,4

186
•

174

+8

3,8

196

+22

+47

3,6

203

+26

+5

4,2

173

+7

199

+24

4,1

174

+8

200

+24

3,1

206

+28

246

+53

2,9

213

+32

1

Tabel 1. Wedellsborg Kongeskov 161 år i 1993. Træernes rækkefølge er efter tykkelse i 1993. Beregnet alder ud fra 22 års og ud fra 90 års tilvækst, konstant tilvækst fra spiring forudsat. Endvidere ses i kolonne 5 og 8 den beregnede alders
afvigelse fra den rigtige udtrykt i %.

Hvis man tænker sig en gammel eg på 600 år, og tilvækstforløbet for
de 14% = 84 år er kendt, svarer det til forholdene i kol. 4 og 5, hvor
man atter ser en betydelig variation, og man må sige, man skal være
heldig for at ramme nogenlunde rigtigt. Man kan også sige, det er helt
tilfældigt, om man rammer faktisk helt godt eller ganske misvisende.
Der er flest plusser i kol. 5 og 8, hvilket kan bekræfte rigtigheden af,
at træerne gror mest i ungdommen.
Sammenligner vi kol. 5 med kol. 8, ser vi, at afvigelsen er kendelig
formindsket i kol. 8, men der forekommer stadig store uoverensstemmelser, selv om tilvæksten i mere end halvdelen af bevoksningens liv
er endog helt nøjagtig kendt. -

Vi har et analogt eksempel fra Raunkiærs (18) undersøgelser, idet han
på side 110 anfører, at en egegruppe i Femvejs-gruppen formentlig er
plantet, og at alderen i 1933 var ca. 100 år. Ved angivelsen af denne
trægruppes mål på side 119 er disse ege mærket med en stjerne.
I tabel 2 er disse plantede ege udtaget, idet vi jo, som tidligere anført,
tillige har diametermålinger fra 1983 og 1993 af disse træer. Vi tænker
os nu, at vi i 1993 står ved disse ege, hvor vi kender deres diameter,
deres diametertilvækster i 10 år og i 60 år, og deres alder er kendt som
(nogenlunde?) 160 år. I tabel 2 beregner vi da alder på grundlag af 10
og af 60 års tilvækst (= henholdsvis 6% og 38% af alderen) og finder
enkelttræernes afvigelser fra "den sande alder".
TABEL 2
Træ
nr.

Kol. 1

i
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1993 cm
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+39
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+21
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+54
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3,9
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107,6
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+49
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:
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5,0

212

+33

5,8

183
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36
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2,9

363

+127

4,5
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+46

28

105,1

3,2

328

+105

4,4

239

: +49

39

100,6

1,7

592

+270

+79

1

99,2

4,0

248

29

99,1

4,6

215

+34

25

96,7

3,9

248

+55
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94,2

3,1

304

8

93,9

2,5

375

+134

18

90,5

4,9

185

+16

27

86,5

2,9

298

3

80,6

3,1

260

E

+63
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+27

-

3,5
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4,9

202

+26

5,0

198
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4,7
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+29

3,8

248

4,2
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•
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3,9
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Tabel 2. Jægersborg Dyrehave. Femvejs-gruppen nr. 16. Alder 160 år i 1993.
Træernes rækkefølge er efter tykkelse i 1993. Beregnet alder ud fra 10 års og ud
fra 60 års tilvækst, konstant tilvækst fra spiring forudsat. Endvidere i kolonne 5 og
8 de beregnede aldres afvigelse fra den den „sande alder" udtrykt i %.
Talmaterialet stammer fra Raunkiærs (18) undersøgelser og fra senere foretagne
målinger, se side 30.

Atter her findes dominans af plusser, vel på grund af stærkere ungdomsvækst. Der er forøget nøjagtighed for samtlige træer, hvor man
har 60 års tilvækst. Jeg tror, man ikke skal hæfte sig så meget ved tallenes størrelse som ved den overordentlig store variation fra træ til træ,
eller man kan sige, at det tilsyneladende skyldes tilfældigheder, om
man rammer nogenlunde rigtigt, hvis man fastsætter alderen efter en
årrækkes gennemsnitlige diametertilvækster.
Vi vil nu prøve at undersøge et helt fritstående træs tilvækstgang og
kan her få hjælp fra dendrokronologien. Denne beskæftiger sig med
årringsforløbet over meget lange perioder, blandt andet for træarten
eg, hvor man nu har en sammenhængende grundkurve, der går helt
tilbage til år 109 f. Kr. (oplyst af Thomas Bartholin). Hvis man søger
en tidsfastsættelse på et stykke egetømmer fra et fortidsbygningsværk,
har man mulighed herfor ved at parallelisere tømmerets årringskurve
med egegrundkurven.
Nationalmuseet rummer en del materiale til belysning af disse forhold, blandt andet har Thomas Bartholin, der er forstkandidat af
uddannelse, foretaget årringsmålinger for Ambrosius-Egen på
Taasinge, se eg nr. 27, omfattende 173 år fra 1824 til 1996. Disse
målinger udføres med specialudstyr og må antages at være særdeles
nøjagtige. Ved stor imødekommenhed fra Bartholins side har j e g fået
tilladelse til at anvende disse højst interessante tal her, hvor de ses i
tabel 3.
Tabel 3 dokumenterer tydeligt enkelttræets - her altså et helt fritstående - umådelige variation m.h.t. diametertilvækst. I 1901 dannedes
den bredeste årring på 4,68 mm, i 1974 den smalleste med 1,02 mm.
I 1927 var årringen 4,13 mm, året efter kun 2,08. Dendrokronologien
kan hjælpe os til at anskueliggøre nøjagtigheden ved en aldersbestemmelse ud fra brysthøjdediameter og en årrækkes gennemsnitstilvækst.
Lad os prøve at gå i dybden og beregne alderen ud fra målinger på
forskellige tidspunkter, idet vi tager 40 år med høj tilvækst og 40 år
med lav.
Da vi har diametermålet for 1996 og alle årringsbredder til 1824,
kan vi beregne diameteren for hvilket år, vi ønsker. Vi tænker os, at
den rigtige alder er, som beregnet af Bartholin, 400 år, d.v.s. spiringsår 1596.
Vi forestiller os nu, at vi har stået ved træet i 1870 og har haft tilvæksten fra 1830 og endvidere i 1920 med mål fra 1880: I 1920 var diam.
1920 mm eller 1820 mm under bark, gensn. tilvækst 1880-1920 6,5

mm. Beregnet alder: 1820:6,5=280 år. Sand alder 324 år. Beregnet
alder 12% for lav. I 1870 var diam. uden bark 1500 mm, gensn. tilvækst. 4,5 mm. Beregn, alder 333 år, sand alder 274 år, beregnet alder
var 22% for høj.
I disse tilfælde, hvor vi er gået ud fra at have tilvæksttal for 12-15%
af alderen, kan metoden ikke siges at være nøjagtig.
På den anden side må man antage, at det dog er en støtte til beregninger af aldersangivelser fremfor, at man intet har at gå ud fra, og vi
må påregne stigende sikkerhed j o større andel af træets liv, man har
tilvækstmåling for.
P.C. Nielsen (13) oplyser på side 364 om en eg "Adam" på
Corselitze, der væltede i vinteren 1955/56. Denne eg stod vel belyst i
skov og havde en stor, vital krone. Her skar man en skive af i 1,15 m's
højde og talte 365 årringe, hvorfor Nielsen sætter den meget nøjagtigt
bestemte alder til 370 år. Omkredsen i 1,15 m's højde var 6,45 m og
altså formentlig lidt lavere i 1,30 m's højde.

TABEL 3
1824-29

2,57

234

265

208

305

289

238

1830-39 1 1 8

207

208

231

266

261

288

326

255

269

2,43

1840-49 244

216

233

213

214

175

260

205

197

236

2,22
2,27

205

185

214

181

233

210

212

329

248

315

189

215

190

166

202

181

152

172

2,10

1 8 7 0 - 7 9 241

269

263

278

196

258

247

328

254

325

2,66

1880-89 258

268

280

306

321

325

368

334

389

312

3,16

1890-99 411

342

379

226

301

344

288

399

357

267

3,31

307

363

358

309

305

304

299

i 286

3,34

1900-09 340

00

1 8 5 0 - 5 9 246
1860-69 315

1910-19 305

316

348

419

325

312

254

328

299

278

3,18

1920-29 274

207

293

331

357

285

246

413

208

202

2,92

1930-39 1 7 1

305

223

198

204

195

180

241

218

312

2,25

1 9 4 0 - 4 9 317

323

311

240

347

380

393

228

306

337

3,18

1950-59 445

314

276

299

286

313

250

170

229

183

2,77

1 9 6 0 - 6 9 323

292

321

221

298

268

307

248

398

414

3,00

1 9 7 0 - 7 9 282

232

194

124

102

166

161

202

281

262

2,01

1980-89 274

234

240

228

231

254

231

297

257

251

2,50

1990-96 334

307

193

192

196

202

212

!

2,34

Tabel 3. Årringsbredder i 100 x mm for Ambrosius Egen på Taasinge. 173 årringe
fra 1824 til 1996. Den sidste kolonne angiver den pågældende linies gennemsnitsår ringsbredde i mm.
Målingerne er udført af Nationalmuseet v/Thomas Bartholin.

Vi kan altså sætte alderen ved 7,00 m omkreds til ca. 400 år, og dette
har jeg undertiden brugt som udgangspunkt for en aldersansættelse
for ege med store, sunde kroner på velbeskyttede lokaliteter, når j e g
ikke har andre oplysninger. C. Bistrup (3) har fundet lavere aldre,
men dette målt hos ege med ikke blot store, men kæmpemæssige kroner under - formentlig - helt ekstremt gode vækstforhold.
Skal vi da helt opgive at foretage en aldersangivelse af gamle ege?
Næh, det ville da være trist, da mange mennesker gerne vil lade fantasien udfolde sig, når de får et åremål hæftet på disse ege. Har man
kendskab til diametertilvæksten, er det nærliggende at gå ud herfra og
så iøvrigt tage hensyn til alle de tidligere anførte forhold, først og fremmest kronestørrelse og sundhed. Derudover må man gøre sig klart, at
aldersangivelsen er behæftet med betydelige usikkerhedsmomenter.

D E UDFØRTE MÅLINGER OG
FORETAGNE

FOTOGRAFERINGER

De foretagne omkredsmålinger er udført således, at alle kan henføres
til standpunktet foråret 1998, og de er selvsagt som princip udført i
højden 1,30 m. Af og til står egene på et ikke vandret plan, hvorfor der
er målt fra et skønnet "middeljordsmon". I enkelte tilfælde er der
forekommet knuder og udposninger ved 1,30 m, og her er der målt
lige under disse. I en del tilfælde var der vanrispuder, større udposninger, højtgående tæer eller andre uregelmæssigheder i målehøjden,
og her er der målt uden på disse og med stramt målebånd.
Afmærkning af målehøjden har ikke fundet sted.
Højdemålingen er udført i foråret 1998 med Suuntos højdemåler.
Højdemåling af ældre løvtræer er altid besværlig og upræcis, og trænumrene 2, 3, 8, 9 og 18-21 er målt af forfatteren, resten af H. Staun.
Målingerne omfatter kun enkelttræer, idet det er enkelttræets vækstpræstationer, der skal være udgangspunktet for disse undersøgelser.
Enkelte steder i landet forekommer kæmpemæssige dobbelttræer,
bestående af to sammenvoksede træer, således f.eks. et par steder i
Jægersborg Dyrehave, og disse træer er udeladt. Det må dog erkendes,
at det kan være vanskeligt for disse gamle ege at erkende, om træet er
fremkommet ved spiring af eet eller flere agern.
Der er tre ege, der har den nødvendige dimension, men som er udeladt. Det drejer sig om "Rysteegen " i Storskoven, afd. 393 i Berritzgaard skovdistrikt lidt nord for Sakskøbing. Egen måler 7,35 m i om-

kreds, men er næsten helt udgået, idet der kun er ganske få blade
igen, og i løbet af få år er træet formentlig helt dødt.
Dernæst "Vaupells Eg" i Jægersborg Dyrehave, 250 m øst for Chr. V's
Eg, nr. 3. Denne eg, der står inde i en ung bøgebevoksning, er en
totalt nedbrudt ruin med kun en tynd levende skal med enkelte, dog
8-10 m høje vanris. Træet forventes kun at leve ganske kort tid endnu.
Den sidste eg står på øen i Valsølille Sø 200 m øst for kæmpeegen med
nr. 16. Egen måler 7,50 m i omkreds, men dette er et fiktivt mål, da
der omkring målehøjden er helt usædvanlig kraftige knuder, udposninger og vanrispuder, der bevirker en urealistisk høj omkreds. Egen
er stærkt medtaget af råd.
Fotografering af træerne er foretaget fra midten af marts til midten af
maj 1998, således: nr. 2, 3, 8 og 9 af H. Vedel nr. 10 og 18-21 af Michael
Staun. Resten er udført af H. Staun.

ANDRE STORE EGE I DANMARK
Udvælgelsen af landets tykkeste 30 ege har uundgåeligt medført, at en
del andre store ege er blevet målt. Det kan være naturligt at opgive
målene på disse og endvidere at nævne, hvilke områder og egne, der
er særligt rige på særprægede og store egetræer. Nedenfor er nævnt
nogle af disse, idet det må pointeres, at det aldeles ikke er en udtømmende fortegnelse.
LOLLAND

Et meget særpræget græsningsareal, Skej ten, ligger 1 km øst for
Fuglsang ud til Guldborgsund, ca. 8 km sydvest for Nykøbing F. Dette
areals noget højereliggende partier og knolde er bevokset med ejendommelige, snoede, storkronede og grotesk formede grupper og
enkeltstående ege af forskellig dimension. Den tykkeste er nok den
kendte Rudes Eg, der måler 5,25 m i omkreds, og som er malet af Olaf
Rude til ophængning i folketingssalen.
Gamle ege på Oreby og Berritzgaard gods nord for Sakskøbing er
beskrevet og målt af godsets skovrider 1903-35, Johs. Bang (1). Der værnes på godset i usædvanlig grad om disse smukke, gamle træer, hvoraf en
del er genmålt i efteråret 1997. Måletallene findes i skovdistriktets arkiv.
Knuthenborg parks store skønhedsværdi skyldes også et stort antal
enestående, gamle ege.

I den østlige del af Bøgeskov, beliggende lige vest for Reventlow
Museet på Pederstrup findes en hel del store ege, hvoraf et par stykker er af betydelig dimension.
SJÆLLAND

Poul Wegge (23), der var skovrider på Vemmetofte kloster ved Fakse
Ladeplads, har beskrevet nogle af klosterets mest imponerende egetræer. Der findes et stort antal velbevarede ege på dette skovdistrikt, ikke
mindst i Vemmetofte Dyrehave, men også spredt rundt i skovene. De to
største, der findes, er Brændevinsegen i den sydøstlige del af Vesterskov,
og dens omkreds er 6,95 m. Den anden, Skovrideregen, står i sydvesthjørnet af Vesterskov, i nordsiden af den offentlige vej og ca. hundrede
m vest for den tidligere skovridergård. Omfanget er 6,80 m, og den er
beskrevet og afbildet hos Wegge på side 396 og 397. Begge træer udmærker sig ved en overordentlig stor skønhed og en god sundhedstilstand.
Wegge omtaler desuden en stor eg på Rosendal gods, og han har
beskrevet og afbildet den på side 407 og 408. Denne eg står i afd. 48 i
skoven Præstevænget lige nord for Fakse Ladeplads, og skoven ejes nu
afJan Nielsen, Fakse Ladeplads. Dette imponerende træ måler 7,10 m.
I parken til Rosendal 4 km syd for Fakse står en smuk, fritstående
kæmpeeg, der er 6,50 m i omkreds.
På Lystrup og Jomfruens Egedes skovdistrikt står en imponerende,
storkronet og sund eg, der måler 7,00 m i omfang. Træet står i afd. 20
i Lystrup Dyrehave vest for den offentlige vej og kan ses fra vejen.
Beliggenheden er 3 km nordvest for Fakse.
Gisselfeld kloster, 4 km syd for Haslev, rummer en rigdom af gamle
ege, men ingen meget store. Træerne forekommer især i GI. Dyrehave, i parken, i området sydvest for slottet omkring vejen mod V.
Egede samt i Hesede skov i "Fægyden" nord for Villa Galina langs
vejen ud af skoven. En af de største ege med målet 5,30 m står dog i
Svennerup skovs nordøstlige del og kan i den bladløse tid skimtes, når
man kører på motorvejen syd for Rønnede igennem skoven. Træet
står øst for motorvejen.
På godset Broksø, 9 km VSV for Haslev står tre gamle og markante
ege. En eg står i parken lige ud til den offentlige vej og har et omfang
på 5,90 m . De to andre står med 50 m's afstand 1,7 km vest for slottet, ligeledes ganske tæt ved vejen. Den vestligste, længst væk fra vejen,
måler 6,25 m, den anden 6,20 m i omkreds. Disse to træer virker
meget imponerende.

I godset Holmegaards skov Dyrehaven 7 km nordøst for Næstved, står
en typisk kæmpeeg lige syd for det tidligere skovfogedsted i nordkanten af skoven og lige ud til den offentlige vej. Træet er gammelt og
mærket af alderen, og dets omkreds er 6,80 m.
På Svenstrup gods, 12 km nordøst for Ringsted, har man gennem
meget lange tider haft sans for og interesse i at bevare markante træer,
idet der her står adskillige store og smukke ege, hvoriblandt nogle
meget, meget store. Foruden kæmpeegen med nr. 17 findes i al fald
yderligere fire giganter. Kører man fra Kimmerslev mod sydvest ind i
skoven Kimmerslev Hessel, står der her helt ude ved jernbanen en
meget flot, storkronet eg, der måler 6,50 m. Kører man længere frem
- forbi vejen ind til nr. 17 - findes der, lige hvor man slipper skoven
på venstre side et - iøvrigt meget smukt - græsningsareal. I nordøsthjørnet heraf står en gruppe ældre ege og blandt disse to meget store
ca. 40 m fra vejen. Den ene står lige inde i skoven og måler 6,70 m i
l,3m, den anden ca. 30 m sydøst herfor, og den har et omfang på 6,50
m. Den fjerde eg står 6 km nordvest herfor i Bastebjerg skov, den
måler 6,50 m og står lige ved en mindesten for godsets skovrider 190034, Frants Muus.
Lidt nord for Lyngby sø nord for København løber Prinsessestien, og
ved denne sti står Klopstocks Eg, navngivet efter digteren F. G.
Klopstock (1714-1803). Hvis man fra Sorgenfri station går mod vest ad
Humletoftevej og efter 800 m går mod syd ad Amosebakken og fortsætter lige ud, kommer man til Prinsessestien, hvor egen ses et par
hundrede m til højre. Dette meget knudrede træ er særpræget med
en stor og sund krone, målet i 1,3 m er 6,00 m.
Nord for København i Rude skov 1 km nord for Holte står ved skovløberstedet på Rudersdalsvej 41 i skovens sydkant en usædvanlig smuk,
regelmæssig og livskraftig eg. Den hedder Paradisegen, og den måler
ikke mindre end 7,10 m i omkreds.
I Gribskovs nordøstlige hjørne står en meget tyk eg, Krogdalsegen, ca.
1 km sydvest for Esrum tæt ved det tidligere skovløbersted, Krogdalshus,
ved den offentlige vej igennem skoven. Egens omkreds er 7,05 m.
FYNS AMT

Ravnholt har foruden Kammerherrens eg med nr. 26 en anden stor
eg i sydøsthjørnet af samme skov, Kohaven, ved det tidligere skovfogedsted, og den måler 7,00 m i 1,30 m.

På Tåsinge findes foruden kæmpeegene nr. 27 og 28 en meget storkronet og regelmæssig formet eg på Landet kirkegård ca. 8 km syd for
Svendborg, og dens omfang er 5,40 m.
I nordsiden af Munkebjerg skov midt imellem Faaborg og Korinth og
syd for vejen imellem disse byer står et imponerende stort egetræ,
Kuppelegen, 6,30 m i omkreds. Skoven ejes af skovfoged Steen
Skieller, Brahetrolleborg skovdistrikt.
JYLLAND

I den danske del af det tidligere hertugdømme Slesvig findes foruden
egen ved Sønderborg, nr. 30, en anden meget stor eg, 11 km øst for
Kolding i Midtskoven. Egen med navnet Strandgårdsegen står ca. 500
m vest for den tidligere skovridergård til det nu nedlagte Stenderup
statsskovdistrikt, og i omkreds måler den 6,85 m. Skoven hører nu
under Haderslev statsskovdistrikt, og egen står i dette distrikts afd.
5770.
På Rathlousdal skovdistrikt ved Odder står en meget tyk eg ved Rødstenseje ca. 1 km uden for bygrænsen, sydvest for Odder. Egen står
lige i sydsiden af vejen imod Torrild, og omkredsmålet er 7,00 m.
Træet består af to stammer, der har delt sig to m overjorden, men det
formodes at være eet træ.
Buchwald (5) har skrevet om gamle ege på Frijsenborg ved Hammel.
Disse gamle og særprægede træer står der stadig i velbevaret stand, ikke
mindst i Lystskoven. Bortset fra et dobbelttræ, som formodes at være
fremkommet ved spiring af flere agern, findes ingen meget store ege.
I haven til Gunderupgård, beliggende Gunderupvej 166, der går på
nordsiden af kongehusets jagtejendom Trend skov, står midt på græsplænen en ualmindelig smuk og meget storkronet, sund eg. Omkredsmålet på 5,10 m må siges at være imponerende for denne del af
landet. Gunderupgård ejes af K. og Dorte Bach.

HVORDAN KOMMER VI VIDERE ?
Nationalmuseet foretager til dendrokronologiske undersøgelser
meget nøjagtigt udførte årringsmålinger for lange perioder for
enkelttræer af eg, og disse måletal vil formentlig også være af værdi
som hjælp til en aldersangivelse af ældre træer.
Derimod ser jeg ikke nogen større fordel ved at foretage yderligere
tilvækstfastsættelser for flere ege f.eks. ved gentagne omkredsmålinger. Sådanne målinger kan bruges til aldersfastsættelse af de målte
træer, men de belyser kun i behersket omfang, hvorledes naboege
eller andre ege gror, og vi har i dag, særlig takket være Raunkiærs
arbejder et udmærket generelt indtryk af den store variation i vækstudviklingen hos eg.
Hvad man kunne ønske sig var flere eksakte aldersbestemmelser, idet
materialet her forekommer beskedent. Her er to muligheder, dels ved
en total årringstælling på væltede træer, dels en årringstælling på
afbrækkede kæmpegrene, særlig i lav højde, hvilket også må anerkendes som værende nøjagtigt.
Jeg vil da gerne opfordre forstmænd og ejere af store, gamle ege til,
når der lejlighedsvis er mulighed for det at foretage en sådan konstatering. Det j e g tror er af betydning, når man har en væltet eg eller en
afbrækket kæmpegren, er 1) tælling af antallet af årringe i stødhøjde
eller på et rensavet snit på den afbrækkede gren. Hvis træet er hult,
kan man eventuelt også tælle årringen højere oppe og angive tællehøjden. På en afbrækket gren angives dens afstand fra jorden og tællestedets afstand fra stammen, 2) måling af omkredsen i 1,3 m's højde,
3) oplyse nøjagtigt, hvor træet har stået og 4) give en ganske kort
beskrivelse af træet i særdeleshed kronestørrelse, sundhed og løvfylde,
omtrentlig højde op til nederste kraftige gren, træets placering i terrænet, højt eller lavt, om det er eller har været beskyttet af en lægivende bevoksning.
Hvis man vil følge denne opfordring, og hvis man f.eks. vil sende en
sådan kort oplysning til Dansk Skovforenings faglige tidsskrift "SKOVEN" ville man ad åre nok kunne få et mere stabilt grundlag for en
aldersfastsættelse, idet det dog må pointeres, at et nøjagtigt udgangsmateriale næppe nogensinde vil kunne fremskaffes.

D E 3 0 TYKKESTE EGE I DANMARK
S J Æ L L A N D : J Æ G E R S B O R G D Y R E H A V E , NR. 1 - 1 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Egen ved jernbanen
Kandelaberegen
Christian V's Eg
Kuppelegen
Stokkerupegen
Eg mellem Dalvej og Chausseen
Skovrideregen
Vorteegen
Ulvedalsegen
Skovfogedegen
Kongeegen i Jægerspris
Bregneegen i Jægerspris
Frederiksborgegen
Torbenfeldt Dyrehave
Kludeegen i Bidstrup Skovene
Egen på øen i Valsølille Sø
Egen på Svenstrup
Bregentved Dyrehave
Jomfruens Egedes Park
Bækkeskov Dyrehave
Egen på Lekkende

OMKREDS

7,50
8,20
8,20
8,30
7,50
8,20
8,80
8,20
10,40
10,30
14,00
7,40
8,20
7,80
9,50
8,00
7,50
7,40
7,80
7,60
7,80

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

9,35
7,75
8,30
7,60

m
m
m
m

LOLLAND/FALSTER

22.
23.
24.
25.

Valdemarsegen på Corselitze
Bismarcksegen i Krenkerup park
Flådeegen i Frostrup skov, Krenkerup
Pederstrupegen

FYNS AMT

26.
27.
28.

Kammerherrens Eg på Ravnholt
Ambrosiusegen på Valdemar Slot
Thaersmindeegen på Taasinge

7,75 m
7,30 m
7,50 m

JYLLAND

29.
30.

Bolleregen i Boller Park
Skovrideregen i Sønderborg Sønderskov

7,85 m
7,60 m

D E 5 TYKKESTE EGE:

1.
2.
3.
4.
5.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

11.
9.
10.
15.
22.

Kongeegen (ruin)
Ulvedalsegen (ruin)
Skovfogedegen (helt hul)
Kludeegen i Bistrup Skovene (ruin)
Valdemarsegen på Corselitze (stor, livskraftig krone)

KORT

Placeringen af egene med numrene 1 til 10 i Jægersborg Dyrehave. Efter "Vandreture
i Statsskovene. Jægersborg Dyrehave." Udgivet af Skov- og naturstyrelsen.

NR.

I

E G E N VED JERNBANEN
OMKREDS:

7,50 M

DIAMETER:

2,39 M

HØJDE:

28 M

ALDER:

3 7 5 ÅR

Aldersbestemmelse på nedfalden gren, se nedenfor.
BESKRIVELSE:

En gren - med noget råd - ca. 2 m oppe går i vestlig retning. Stammen
deles i to meget store grene, der udgør kronen. Ikke særlig mange
vanris. Regelmæssig, stor og livskraftig krone. Ar forneden efter flere
tidligere grene. Meget lidt råd, dog en mindre rådden plet ved jorden
mod NØ. Træet står i en bevoksning af ældre bøg og eg og med en del
opvækst af godt mandshøj ahorn.
BEMÆRKNINGER:

Oppermann og Bornebusch (16) har aldersbestemt egen ved årringstælling på en i august 1923 nedfalden gren, der sad i 6 m's højde.
Alderen blev bestemt for 75 år siden til 280-300 år, hvorfor alderen nu
sættes til ca. 375 år. Omkredsmålet var efterår 1923 6,58 m, eller en
diameter på 2,09 m, d.v.s. træet har groet 2,39 m - 2,09 m = 30 cm på
75 år eller 4,0 mm pr. år på diameteren.
I ovenstående afhandling er egen afbildet på side 365, fig. 11.

Egen ved jernbanen. Jægersborg Dyrehave.

N R .

2.

KANDELABEREGEN
OMKREDS:

8,20 M

DIAMETER:

2,61 M

HØJDE:

26 M

ALDER:

5 0 0 ÅR

Aldersangivelse er vanskelig, da det ikke vides, hvornår den afbrækkede gren har ophørt med sin produktion. Dimensionen er som Chr. V's
eg, og alderen skønnes som denne til 500 år.
BESKRIVELSE:

I 2 m's højde har stammen delt sig i 2 eventuelt 3 kæmpemæssige
grene, hvoraf kun een er tilbage. Træet udgøres i dag af denne ene
gren, som 7-8 m oppe deler sig i et større antal store grene, som udgør
kronen. Kun få vanris. Højt ansat, regelmæssig krone. Enkelte affaldne og enkelte tørre grene, men ellers gør træet et livskraftigt indtryk.
Egen står omgivet af ældre bøgeskov. Meget tydelig råddannelse i
afbrækket gren i lav højde mod syd.
BEMÆRKNINGER:

Egens navn må være opstået, fordi træet, inden kæmpegrenen brækkede af, var formet som en kandelaber, en lysestage med flere arme.
Brøndegaard (4) nævner egen i sin fortegnelse med nr. 126, side 301.

N R .

3.

C H R I S T I A N DEN F E M T E S
OMKREDS:

8,20 M

DIAMETER:

2,61 M

HØJDE:

24 M

ALDER:

5 0 0 ÅR

EG

Denne eg har samme dimension som nr. 13 i Frederiksborg Slotshave
og igennem 60 år den samme årlige diametertilvækst på ca. 6,6 mm,
se nedenfor, hvor Raunkiær har målt i 1 m's højde. Det almene sundhedspræg forekommer dog væsentlig bedre hos nr. 13. Alderen på
Chr. V's Eg formodes at være en del højere end de anslåede 410 år for
nr. 13 og sættes til 500 år.
BESKRIVELSE:

3-5 m oppe opløses stammen i meget svære grene, hvoraf et par er
afbrækket. Kronen udgøres af en del svære og knudrede grene med kun
få vanris. En del tørre grene i kronen. Mod nord et hul, der tyder på hulhed i stammen. Vestsiden formentlig lynramt, i al fald en del råd og
svampeangreb. Excentrisk kroneudvikling, da flere grene mod nord er
knækket af. Egen ser mest harmonisk ud fra syd, hvorfra foto er taget.
BEMÆRKNINGER:

Brøndegaard (4) har denne eg med i sin fortegnelse med nummeret 34
på side 295, hvor træet også er afbildet. Han knytter følgende bemærkninger til egen: "Ved træet blev kongen 9/10 1698 sparket eller stanget
af en hjort, da han gav den "fangst" med hirschfängeren, og hans tidlige død (året efter ) er sat i forbindelse med denne hændelse".
Findes hos Raunkiær (18) med nr. 17, 35 i Vildthusgruppen og er i
1,00 m's højde (se kolonne 5 side 120) målt til 216,4 cm som diameter i 1933, i 1993 til 256,2 cm, hvilket giver 6,6 mm i gennemsnitlig
årligtilvækst. Beskrivelse hos Raunkiær: "Rodtæerne meget stærke,
stærkt udstrålende. Den S-lige del af kronen endnu kraftig, dog med
mange døde grene. Kronens N-lige halvdel dels borte, dels bestående
af for størstedelen døde grene, kun med lidt løv." 50 år efter, i 1983,
skriver Kurt Christensen: "Mangler bark på V-siden. N-gren brækket
ned. Svampeangreb i V."

Christian d. V's eg. Jægersborg Dyrehave.

Lidegaard (12) skriver side 65 blandt andet: "Flere store grene er
knækket af, og træet ser hærget ud." Han omtaler desuden hændelsen
med Chr. V, som er årsag til træets benævnelse. Træet er afbildet. Hos
Qvistorff (17) ses egen på side 30-31.

NR.

4.

KUPPELEGEN
OMKREDS:

8,30 M

DIAMETER:

2,64 M

HØJDE:

16 M

ALDER:

5 0 0 ÅR

Aldersangivelsen er det rene skøn for dette ikke normalt voksede træ.
BESKRIVELSE:

Et unormalt formet træ, idet de nederste ca. 3 m udgøres af en meget
svær, meget knudret, næsten absurd og klumpet stamme. Op fra
denne kolos skyder fire ikke overdimensionerede grene, besat med en
del vanris. Grene og grenspidser er meget knudrede. Egen gør et
sundt og vitalt indtryk.
BEMÆRKNINGER:

Den af Raunkiær (18) på side 95 nævnte Kuppeleg, Fortgruppen nr.
2, 42 er ikke denne eg, idet der er tale om en forveksling med
Fortegen lige i nærheden. Nr. 2, 45 er derimod Kuppelegen, som det
fremgår af fig. 35 a på side 156.
Raunkiær beskriver træet således i 1933: "Lav bredkronet Eg, grenet
i 2-3 m Højde. Stammen meget tyk ved Grunden, smaaknudret eller
rudret, men kun med ganske smaa, smaabladede Vanris; forneden en
Pukkel mod Nord-Nordvest. Mod Nordvest en død Gren i c. 2 m
Højde; nedenfor denne Gren et gammelt helt ned til Foden gaaende
Saar, nu udfyldt med knudret Bark paa nær en lille Spalte i
Vestranden lidt ovenfor Stammens Grund."
Kurt Christensen 1983: "Lille sår i NØ- siden ved jorden. Kaldes nu
for "Kuppel-egen", se nr. 42."
Omkreds i 1933 i 1,50 m's højde: 5,80 m, samme højde i 1983:7,79 m.
Brøndegaard (4) nævner Kuppelegen som nr. 169 på side 304.

N R .

5.

STOKKERUPEGEN
OMKREDS:

7,50 M

DIAMETER:

2,39 M

HØJDE:

16 M

AEDER:

4 0 0 ÅR

Egen har sikkert haft en god tilvækst igennem mange år. Ret lavt ansat
krone.
BESKRIVELSE:

Typisk kæmpeeg med et par kraftige, vandret udgående, lavt ansatte
grene i 3-4 m's højde. Disse formentlig vanris. 7-8 m oppe opløses
stammen i svære grene. Ar efter et par større, nu affaldne grene.
Stammen meget knudret. Grene meget krogede og tæt besat med vanris. Trods nogle tørre grene gør træet et vitalt indtryk.
BEMÆRKNINGER:

Raunkiær (18) har træet med i Fortgruppen som n u m m e r 2,41.
Diameter 1933: 192,2 og i 1993 227,7 cm. Gennemsnitlig diametertilvækst gennem disse 60 år 0,59 cm pr. år. Hvis man tænker sig, at træet
hele livet har haft denne diametertilvækst, vil det have taget 386 år at
opnå diameteren i 1993 på 227,7 cm. - Raunkiær har afbildet træet på
fig. 18 på side 147.
Beskrivelse 1933 Raunkiær (18):"Smuk, bredkronet Eg; den lave Stamme på forskellig måde knudret, på Ø-siden i den øverste, på V-siden på
den nederste Del."
Beskrivelse 1983 Kurt Christensen: "Kolossalt stort træ, tykt helt op
til 7-8 m højde. Gren i Ø-side brækket ned."
Brøndegaard (4) nævner egen på side 308, hvor den har nr. 244.

NR.

6.

E G M E L L E M D A L V E J OG C H A U S S E E N
OMKREDS:

8,20 M

DIAMETER:

2,61 M

HØJDE:

21 M

AEDER:

3 5 0 ÅR

Denne eg har en del til fælles med egen i Frederiksborg Slotshave, nr.
13 med store, kraftige, sunde grene og samme omkredsmål. I de sidste 68 år har Frederiksborgegen groet med det meget høje tal 6,5 mm
i gennemsnit pr. år, medens denne eg her har haft den helt utrolige
gennemsnitstilvækst af 10,6 mm igennem 60 år, og da den har laveresiddende krone og formentlig større beløvning, sættes alderen noget
lavere til 350 år.
BESKRIVELSE:

En virkelig imponerende, kraftig, sund og vital eg. I 2-4 m opløses
stammen i kæmpemæssige store grene, der deler sig i stedse mindre.
Meget tæt krone med et utal af grene og en del vanris. Meget få tørre
grene. En tør plet ved roden mod øst, ca. 1 1/2 m op. Den korte bul
meget knudret og uregelmæssig. Ved en normal glat bark, havde diameteren været mindre.
BEMÆRKNINGER:

Egen er med i Raunkiærs fortegnelse med nr. 11, 4 i Schimmelmannsgruppen. Diameter 1933: 190,3 cm, i 1993 253,7 cm eller i gennemsnit i disse 60 år det helt imponerende tal 10,6 mm. Det er den eg i
sammenstillingen af Raunkiærs ca. 300 ege, der har groet allermest
igennem 60 år.
Beskrivelse i 1933 Raunkiær (18):"Stor, bredkronet Eg med uregelmæssig knudret Stamme."
Beskrivelse 1983 Kurt Christensen: "Meget flot træ, deler sig i
mange grene. I ØNØ-siden er et hul med brændt stykke fra jord til 1,5
m. Mål i 1,3 m h: 789 cm; 20 cm overjorden 916 cm."

Eg mellem Dalvejen og Chausse'en. Jægersborg Dyrehave

NR.

7.

SKOVRIDEREGEN
OMKREDS:

8,80 M

DIAMETER:

2,80 M

HØJDE:

20 M

ALDER:

3 5 0 ÅR

Træets opbygning er ganske atypisk, og de tagne diametermålinger er
nærmest ubrugelige til fastsættelse af tilvækst. Alderen skønnes ud fra
de normalt dannede grene ganske enkelt til at være disse ca. 350 år.
BESKRIVELSE:

En eg med en underlig "klumpfod" af fugleøjeved, d.v.s. meget rodtyk.
Ca. 4 m oppe deler stammen sig i to. En bred, kraftig krone med mange
grene og utrolig mange vanris. Kun få tørre grene. Sund og livskraftig,
bortset fra den usædvanlige rodfortykkelse, som ser aparte ud.
BEMÆRKNINGER:

Raunkiær (18) har egen med i skovridergruppen, og den har nummeret 10, 42. Den er målt i 80 cm's højde i 1933, hvor diameteren var 237,1
cm og i 1993, hvor den var 297,5 cm. Det er det tykkeste træ i Raunkiærs
målinger, og egen er afbildet som fig. 19 a. Raunkiær beskriver i 1933
træet: "Gammel Eg med ret kraftig Krone; opefter mange Vanris, tildels
store, buskformede. Stammen stærkt udvidet forneden." Kurt
Christensen skriver 1983: "Ret kegleformet forneden. 10 cm overjorden: 963 cm (d=306 cm). Mål i 1,3 m h: 841 cm (d=268)."

Skovrideregen. Jægersborg Dyrehave.

N R . 8.

VORTEEGEN
OMKREDS:

8,20 M

DIAMETER:

2,61 M

HØJDE:

16 M

AEDER:

5 0 0 ÅR

Et ikke normalt opbygget træ, der opnår denne store dimension på
grund af det knudrede fugleøjeved. Et skøn er vanskeligt, men alderen sættes som Chr. V's til 500 år.
BESKRIVELSE:

Et højst ejendommeligt ydre på grund af det knudrede og uregelmæssige fulgeøjeved, der går højt op ad stamme og endog ud på grenene.
De meget stærkt knudrede grene går næsten alle vandret udefter.
Meget store vanrismængder.
Den ikke særlig store krone er udviklet regelmæssigt og med en sund
kronefylde. Den ca. 3 m høje bul er næste cylinderformet, men herefter aftagende i dimension. Intet synligt råd.
BEMÆRKNINGER:

Qvistorff (17) omtaler egen på side 34.

Vorteegen. Jægersborg Dyrehave.

Vorteegen. Jægersborg Dyrehave.

N R . 9.

ULVEDALSEGEN
OMKREDS:

10,40 M

DIAMETER:

3,31 M

HØJDE:

16 M

ALDER:

1 0 0 0 ÅR

Det opgivne omkredsmål angiver det skønnede maksimumsmål, da
egen dimensionsmæssigt var på sit højeste. Den kæmpeeg, dette
meget tykke træ bedst kan sammenlignes med, er den nu forsvundne
Storkeeg på Jægerspris, som af skovfoged Th. Jensen (10) i 1965 blev
omkredsmålt til 10,48 m og på grundlag af årringstællinger aldersbestemt til ca. 800 år. Vaupell (21) angiver side 153 Storkeegen til 850 år
omkring 1862, og P.C. Nielsen (13) ansætter alderen til 600-1400 år i
1954. Ulvedalsegen har nok væsentlig mindre løvfylde end
Storkeegen, hvilket indicerer en højere alder, som her anslås til ca.
1000 år"
BESKRIVELSE:

En helt forfalden egeruin, hvor stammens indre er helt hult og ganske borttæret af råd. Skønsvis er der kun ca. 1/2 m frisk ved, der holder træet. En ca. 3 m høj, meget svær og knudret stamme, hvorpå en
gren, besat med vandret udgående vanris går skråt opefter imod sydøst. Mod nordvest en helt adskilt skal med en tyk, vandret udgående
gren. Træet står helt frit og umiddelbart ved friluftsscenen i
Ulvedalene.
BEMÆRKNINGER:

Vaupell (21) beskriver egen således på side 132: "Omfanget er 23 Fod
og 2 1/2 Tomme (=7,29 m), og endnu i en Højde af 11 Fod har
Stammen bevaret næsten denne Førlighed. Her har den havt tvende
Grene, som ere afbrækkede, men fra hvis Grund da er udgaaet mindre Grene. En af disse Sidegrene har en Længde af 30 Fod. 12 Fod
høiere oppe udgaae tvende andre Hovedgrene, som danne den øvrige Krone, hvoraf en Del ikke grønnes ved normale Grene, men ved
Biknopper. Den ene Side af Kronen trykkes af en mægtig, kortstammet Bøg."
Lidegaard (12) skriver på side 66: "Teateregen eller Ulvedalsegen lige
syd for Djævlebakken i Dyrehaven er en gammel hul eg med en stamme, hvis omfang i brysthøjde er 8 m. Den står alene midt i en dal og var
i begyndelsen af dette århundrede midtpunkt for et friluftsteater,

Ulvedalsegen. Jægersborg Dyrehave.

hvor Der var engang, En Skærsommernatsdrøm og andre spil blev
opført. Den er en af havens ældste ege."
Brøndegaard (4) nævner egen som nr. 274 på side 311, hvor han
noterer, at stammens omfang i brysthøjde er 8,15 m.
Werner (24) har på side 25 et billede af egen.
Qvistorff (17) omtaler egen side 22-23.

N R . IO.

SKOVFOGEDEGEN
OMKREDS:

10,30 M

DIAMETER:

3,28 M

HØJDE:

13 M

ALDER:

8 0 0 ÅR

Sammenlignes med Ulvedalsegen, nr. 9, som har omtrent samme
omkreds, har Skovfogedegen kraftigere beløvning og større løvfylde,
som giver basis for kraftigere vækst, i al fald i de seneste mange år.
Alderen angives derfor 200 år lavere eller til 800 år.
BESKRIVELSE:

Egeruin med råd såvel indeni som uden på stammen. Meget knudret
stamme. Kronen udgøres næsten udelukkende af vanris, og den gør et
frisk og frodigt indtryk. Vitalt træ, der forhåbentlig kan leve længe
endnu.
BEMÆRKNINGER:

Vaupell (21) skriver på side 131 følgende om denne eg:" Den nuværende Skovfoged har befriet den fra de Overgreb, hvorfor den længe
har været udsat. I Brysthøjde har den et Omfang af 23 Fod og 7
Tommer (=7,40 m). For nogle Aar siden blev Toppen afbrækket, og
Træet er derved blevet meget lavere. Imidlertid har den frie Stilling
og Fredning bevirket, at Resterne af Kronen ere friske og grønne. Den
nedre Del af Stammen er hul, og Hulheden, som er lukket med en
Dør, benyttes som Kjælder og gjemmer to Læs Tørv."
Brøndegaard (4) skriver om egen på side 308: "En skovfoged Georg
Weisler (1792-1854) fra Bøhmen benyttede for ca. 150 år siden den
hule stamme som bedekammer; hulheden var forsynet med en dør og
blev siden brugt som tørvekælder. I omkreds (9,6 m) landets tredie
tykkeste eg."
Schovelins (20) radering af egen er medtaget hos Brøndegaard på
side 308.
Lidegaard (12) har et billede af træet på side 67, og her nævnes ligeledes det hule træs anvendelse som bedekammer og som lagerrum for
tørv.
Qvistorff (17) har træet med på side 24.
Werner (24) har et fotografi af egen på side 24.

NR.

I I .

KONGEEGEN
OMKREDS:

CA. 1 4 M

D I A M E T E R : CA. 4 1 / 2 M
HØJDE:

13 M

ALDER:

1 6 0 0 ÅR

EJER:

Jægerspris skovdistrikt, Kong Frederik d. VII's Stiftelse.
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 31, D 3. Kongeegen er afsat på ovenstående
kort.
Omkredsen kan ikke måles mere, men på skiltet ved træet står den
anført til ca. 14 m, som må være den højest opnåede omkreds. Nielsen
(13) angiver 13,9 m i midten af 1950'erne. - Der er anført en del
aldersansættelser og aldersberegninger i de sidste 50-100 år. Tager
man et groft gennemsnit heraf og lægger antallet af de siden da forløbne årtier til, kan man i dag anføre ovenfor nævnte alder.
BESKRIVELSE:

En total ruin, hvor der kun henstår et par skaller med enkelte 15-20
cm tykke vanrisgrene, der dog gør et vitalt indtryk. Træet gør i dag et
frodigere indtryk end for en halv snes år siden og kan forhåbentlig
leve en del år endnu. Træet står på fladt terræn og i læ af en 40-50 årig
bevoksning af bøg og ask. - Egen lever videre igennem en podning,
som af HKH Prins Henrik for en halv snes år siden er plantet ved
Jægerspris slot. - Et lavt, diskret træhegn omkring egen beskytter dens
rodsystem mod unødig fasttrampen afjorden af de mange besøgende,
der gerne vil glæde sig over denne enestående eg.
BEMÆRKNINGER:

Egen er igennem de sidste 150 år beskrevet, afbildet og omtalt af en
række personer, se bl.a. litteraturhenvisning med numrene 4, 6, 10,
13, 14, 17, 19, 21 og 24. Af disse kan specielt anbefales Nielsen (13),
en fin, velskrevet og rigt illustreret artikel. Træet er desuden tegnet af
Ingeborg Frederiksen.
Egen er ikke alene langt den tykkeste eg i Danmark, men er formentlig rekord for store dele af Europa, i al fald skriver Nielsen (13):
"Forsøger man en sammenligning med andre europæiske Kæmpeege,

føler man sig på gyngende grund. Der er imidlertid ingen tvivl om, at
Kongeegen overgår de største engelske ege, der ellers har ord for at
være de tykkeste i Europa."
Kongeegen, den største og ældste af de tre berømte kæmpeege i
Jægerspris Nordskov skulle blive den længstlevende, idet Storkeegen
væltede i stille vejr 10/10 1980, se Nielsen (14). Snoeegen blev stedse
svagere fra slutningen af 1980'erne, og dens sidste blade visnede bort
i efteråret 1991. (Meddelt mig af skovrider på Jægerspris Nils
Sættern).

Kongeegen. Jægerspris skovdistrikt.

NR.

1 2 .

BREGNEEGEN I JÆGERSPRIS
NORDSKOV
OMKREDS:

7,40 M

DIAMETER:

2,36 M

HØJDE:

14 M

AEDER:

6 0 0 ÅR

EJER:

Jægerspris skovdistrikt, Kong Frederik den VII's stiftelse
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 31, D 3. 600 m sydøst for Kongeegen, nr. 11
Det ruinagtige ydre og den svage, ret højt oppe ansatte krone indicerer en høj alder i forhold til dimensionen.
BESKRIVELSE:

En gammel kæmpe med ruinagtigt ydre. Stammens nordside stærk
tæret af råd. Svag, ikke særlig sund krone med troldagtig grenbygning.
Stammen deler sig i to i ca. 5 m's højde, og der er ar efter en tredie
gren. Træet står beskyttet af den omgivende bevoksning af elleskov og
en ca. 70-årig eg- bøg- askeblanding. Egen er stærkt knudret i målehøjde. Flere steder på den ikke lodrette stamme har bregnen engelsød
fundet fodfæste, hvilket har navngivet træet.
BEMÆRKNINGER:

Brøndegaard (4) noterer på side 294: "Bregneegen, kæmpeeg i
Nordskoven ved Jægerspris; der gror mange bregner, hindbær o.a. i
kronen."
Svend Otto S. (19) har medtaget dette træ i sine 40 tegninger af
gamle, danske træer.
Ingeborg Frederiksen har ligeledes tegnet egen.
Warming (22) skriver blandt andet på side 47 om Jægersprisegene:
"En fjerde Eg er Bregne-Egen, saaledes kaldet, fordi der oppe i den
vokser mange Eksemplarer af Engelsød, desuden Hindbær m.m. Jeg
fandt mange Myrer deroppe."

NR.

13.

FREDERIKSBORGEGEN I SLOTSHAVEN
OMKREDS:

8,20 M

DIAMETER:

2,64 M

HØJDE:

26 M

ALDER:

4 1 O ÅR

EJER:

Frederiksborg Slotshave
BELIGGENHED:

I Hillerød by i parken nord for Frederiksborg Slot. Kort før Rendelæggerbakken går ud i Frederiksborgvej er en indgang mod vest til
Indelukket. Går man et par hundrede m ind i parken, ses egen højt
placeret på græsplænen.
Skovrider C. Bistrup (3) har foretaget en aldersbestemmelse af dette
træ, idet en kæmpemæssig gren i lav højde er knækket af i 1930. Efter
årringstælling på denne fastsattes alderen til 343 år, og da det er ca. 67
år siden, kan alderen nu sættes til 410 år, og dette tal formodes at være
ret nøjagtigt fastlagt. Alderen forekommer meget lav for et kæmpetræ
som dette, men tilvæksten fra 1930, hvor Bistrup målte træet til 6,90 m
i omkreds (d=2,20 m) til 1998 med en diameter på 2,64 m, er det høje
tal 6,5 mm i årlig diametertilvækst. De her fremførte tal er formentlig
pålidelige og nøjagtige og er et godt eksempel på, hvor svær en skønsvis aldersangivelse er. Eller man kan sige, at hvis man står over for en eg
med en kæmpemæssig, sund, livskraftig krone, og den står beskyttet af
lægivende nabotræer og på en god bund, skal alderen sættes meget lavt.
BESKRIVELSE:

Meget robust kæmpeeg med kraftig og sund løvfylde. Stammen deler
sig i tre i ca. 6 m's højde. Egen står på en bakketop på et lille åbent
parti således, at der er godt lys til kroneudviklingen, men træet står
dog beskyttet af lægivende skov rundt om.
BEMÆRKNINGER:

Egen er målt af Bistrup i 1930, se ovenfor. Brøndegaard (4) skriver
side 299: "Frederiksborgegen i "Indelukket ved slottet; iflg. sagnet sad
Chr. IV under dette træ og betalte arbejderne løn, mens slottet blev
opført." Schovelins (20) tegning af egen findes på side 299.
Lidegaard (12) benævner træet Kongeegen eller Frederiksborgegen.

Vfi«/

Frederiksborgegen. Frederiksborg Slotshave.

NR.

14.

EGEN I TORBENFELDT
OMKREDS:

7,80 M

DIAMETER:

2,48 M

HØJDE:

22 M

ALDER:

3OO ÅR

DYREHAVE

EJER:

Torbenfeldt gods
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 35, K 5.
Imellem Holbæk, Ringsted og Jyderup, 2 km SØ for Mørkøv. Man
kører et par hundrede m fra Torbenfeldt mod øst og drejer mod nord
ind i skoven, hvor man efter få hundrede m ser en låge til den aflåsede Dyrehave på venstre hånd. 100 m inde i dyrehaven står egen.
C. Bistrup (3) har på grundlag af årringstællinger på en kæmpegren
for små 60 år siden bestemt alderen til 225 år og undrer sig over
denne lave alder. Han udfører beregninger til sandsynliggørelse
heraf. Blandt andet beretter han om en egeplante, der i 1885 er udtaget i en kultur fra 1876 200 m fra den store eg og plantet 25 m fra
denne. Han foretager sammenligning med denne egs tilvækst og
paralleliserer med den store egs. - Lad os prøve at se på de seneste
måletal også. Den lille eg, der er af kæmpetype også med meget stor,
lavt ansat krone, har i 1998 en diameter på 138 cm ved alderen 122 år
eller tilvækst i gennemsnit på 11,3 mm pr. år. Hvis den store eg er spiret 1698, og hvis dens tilvækst i de første 122 år er som den lille egs,
får vi således for dens tilvæksttal:
1698 - 1820: 122 år x 11,3 mm - 138 cm i diameter
1820- 1998: 178 år x 6,1 mm = 1 1 0 do
300 år
248 cm i 1,30 m
Da diameteren i dag er 248 cm, skal egen have groet 6,1 mm pr. år
1820-1998. Dette kan godt være tilfældet, da Bistrup har målt den
1904 og 1942 og her fået en tilvækst på 6,6 mm pr. år. Jeg kan således
ikke sandsynliggøre, at Bistrups tal skulle være urigtige. Han kendte
iøvrigt egen det meste af sit liv, idet hans far også var skovrider her. Jeg
kan da blot afrunde Bistrups tal 225 år + 60 år = ca. 300 år, men må som han - undre mig over den lave alder. Sagen er nok den, at ege

Egen i Torbenfeldt Dyrehave.

under særdeles gunstige vilkår kan opnå endog forbløffende tilvækster (248 cm på 300 år = 8,3 mm pr. år).
BESKRIVELSE:

Egen står helt frit på en græsseslette med fald imod en lille sø. Den
enorm tykke stamme deler sig i to mægtige grene 4-5 m oppe, og disse
deler sig videre. Rester af afbrækkede store grene på den nedre stamme og oppe i kronen. Kronen stor, sund og vital.
BEMÆRKNINGER:

På Torbenfeldt findes to ikke voldsomt store, men smukke malerier af
egen fra 1868 og 1886 et sommerbillede og et fra om efteråret.
Sommerbilledet viser en sund, godt beløvet eg. Egen er anført af
Vaupell (21) på side 133 som stående i Frydendahls Dyrehave, idet
Torbenfeldt benævntes således dengang. Omfanget opgives til 18-19
fod (=5,65 - 5,96 m), d.v.s. ca. 6 m, da ovennævnte malerier er udført.
Jeg har ikke turdet anvende Vaupels mål til tilvækstberegninger, da
målet ikke er eksakt opgivet.

NR.

15.

KLUDEEGEN I HEJEDE OVERDREV I
BIDSTRUP
OMKREDS:

SKOVENE

9,50 M

HØJDE:

8 M

ALDER:

9 0 0 ÅR

EJER:

Odsherred statsskovdistrikt
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 41, C 2. Mellem Roskilde og Ringsted, 4 km øst
for Osted. Egen står imellem Farimagsvej (skowej), Ndr. Sanatorievej
(skovvej), Avnstrupvej (offentlig vej) og Orupvej (offentlig vej) i skovdistriktets afdeling nr. 1227.
Ulvedalsegen (nr. 9) har en anslået alder på 1000 år. Denne eg har i
sine velmagtsdage været mindre i omkreds, men antallet af år fra dens
kulmination til den ruintilstand er aldeles ukendt. Alderen kan således kun meget groft vurderes og sættes til ca. 900 år.
BESKRIVELSE:

En totalt hensygnet egeruin, hvor kun to mindre, adskilte skaller er i
live. Disse er udstyret med 5-6 m høje og 15-20 cm tykke grene, der er
opstået af vanris, som forekommer i stort antal. Grene og grenspidser
er helt krogede.
Egens mærkelige krone gør et vitalt indtryk, og træet kan sikkert
leve mange år endnu. Man kan ane, hvor stor egen har været på "stødet", som endnu tydeligt erkendes, og som er 12 1/2 m i omkreds.
Omkredsen i 1,30 m kan ikke måles mere, og det ovenfor anførte mål
svarer til en måling af den skønnede højest opnåede omkreds. En
angivelse af diameterstørrelsen synes ikke realistisk.
Egen står på lavt terræn i læ af den omgivende skov, men står i fuldt
sollys.
BEMÆRKNINGER:

Navnet Kludeegen, som også er knyttet til andre ege i landet, hænger
sammen med, at man har ment, at disse træer havde helbredende
kraft således, at man blev befriet for sin sygdom ved at ophænge klude
i de pågældende træer.
Lidegaard (12) har afbildet egen på side 72.

Kludeegen i Hej ede overdrev.

NR.
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E G E N PÅ Ø E N I V A L S Ø L I L L E SØ
OMKREDS:

8,00 M

DIAMETER:

2,55 M

HØJDE:

26 M

ALDER:

5 0 0 ÅR

EJER:

Skjoldenæsholm Skovbrug
BELIGGENHED:

Topografisk atlas side 41, B 3. 10 km NØ for Ringsted. Valsølille sø ligger 2 km stik syd for Skjoldenæsholm slot. Egen står ca. midt på den
langtstrakte ø nærmest nordbredden.
BESKRIVELSE:

En meget tyk stamme op til ca. 4 m, hvor den deler sig i to voldsomme grene, der udgør kronen. Under disse grene ses ar efter nu
afbrækkede grene med kraftige kallusdannelser og noget råd. Kronen
livskraftig, sund og stor, men ikke voldsom. Ensidig kroneudvikling
med overvægt mod syd og øst. Normal vanrismængde på grenene.
Egen står på meget lavt og fugtigt terræn og er omgivet af ca. 40-årig
ask, dog af eliesump mod nord. Egen berøres let på sydsiden af en
naboeg, der sammen med andre udgør en gruppe gamle, særprægede ege.
BEMÆRKNINGER:

Lidegaard (12) omtaler egen på side 93.

Egen på øen i Valsølille sø.

NR.

E G E N PÅ
OMKREDS:

7,50 M

DIAMETER:

2,32 M

HØJDE:

26 M

ALDER:

5 5 O ÅR

17.

SVENSTRUP

EJER:

Svenstrup gods
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 41. D 4. Mellem Ringsted og Køge, 3 km syd for
Borup i skoven Kimmerslev Hessel, på ovenstående kort benævnt
"Hestehave". Man kører i rundkørslen lige syd for Kimmerslev mod
vest ad Bækgårdsvej og kort efter mod Dyndet ad Dyndetvej og videre
ind i skoven, hvor man kommer tæt på jernbanen. Lige over for en
bred, asfalteret viadukt over banen går en skovvej "Udlodsvej" mod øst
langs med et stengærde, og 500 m inde ad denne skovvej, står egen i
højre vejside.
Denne eg har en del til fælles med egen ved Lekkende, nr. 21, hvor
grenene dog udgår fra lavere højde, og hvor kronefylden er kraftigere. Dette indicerer langsommere diameterudvikling hos Svenstrupegen. Tilgengæld er Lekkendeegen større, og alderen sættes til det
samme 550 år.
BESKRIVELSE:

Stammen opløses i flere, ikke særligt svære grene i ca. 8 m's højde, og
da der ikke er særlig mange vanris, er det ikke nogen særlig stor krone
og ikke særlig kraftig løvfylde. Kronen indeholder en del tørre grene.
Spor efter flere store grene 3-8 m overjorden. Langstrakte rådne partier på de nederste 6-8 m af stammen. Meget store og kraftige rodudløb langs jordoverfladen. På nordsiden forekommer svovlgul poresvamp. Plombering med cement forekommer på træets nordside.

NR.
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EGEN I BREGENTVED
OMKREDS:

7,40 M

DIAMETER:

2,36 M

HØJDE:

24 M

ALDER:

3 5 0 ÅR

DYREHAVE

EJER:

Bregentved skovdistrikt
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 46, E 3. 5 km sydøst for Haslev. Skoven
Bregentved Dyrehave ligger umiddelbart øst for Bregentved slot.
Egen står i denne skovs sydkant, 150 m fra dens sydøstlige hjørne.
Den meget svære gren har i 2 1/2 m's højde en omkreds på 5,70 m.
Hvis man tager hensyn hertil samt til den meget store og løvfyldte
krone, kan alderen skønnes til 350 år.
BESKRIVELSE:

I ca. 2 m's højde deler stammen sig i to, idet en mindre gren strækker
sig ud i nordlig retning, og en meget svær og kraftig gren går mod syd.
Det formenes at være en tvege, således at egen stammer fra eet agern.
Den mindre gren har en del sidegrene, der går vandret udefter, den
svære gren opløses i 7-8 m's højde i fire kraftige grene. Alle grene er
meget krogede og knudrede, og træet har ikke særlig mange vanris.
Enkelte af den kæmpemæssige, regelmæssigt formede krones mindre
grene er brækket af eller er tørre, men træet gør et særdeles sundt og
livskraftigt indtryk.
Bevoksningen indenfor i skoven er ca. 20-årig ahorn. Man har tilsyneladende altid holdt bevoksningens træer i passende afstand fra egen
således, at dens krone frit har kunnet udvikles også mod nord.

NR.

19.

EGEDE-EGEN VED JOMFRUENS
OMKREDS:

7,80 M

DIAMETER:

2,48 M

HØJDE:

22 M

ALDER:

6 0 0 ÅR

EGEDE

EJER:

Lystrup & Jomfuens Egedes godser
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 46, F 4. 3 km nordvest for Fakse. Hvis man
kører fra Fakse i nordvestlig retning ad Egedevej ses Jomfruens
Egedes hovedbygning og Øster Egede kirke på venstre side kort efter
man er kommet ud af skoven Lykketykket. Egen står i nordsiden af
parken til Jomfruens Egede ca. 75 m fra Egedevej, og den ses let fra
vejen.
Hvad type, eksposition og dimension angår minder denne eg en del
om egen i Krenkerup park, nr. 23, hvorfor dens alder anslås til det
samme.
BESKRIVELSE:

Egen er karakteriseret ved vandret udgående grene og med en del
knæk på de tyndere og tyndeste grene, hvilket giver træet et troldagtigt præg (jvf. en troldhassel). En svær gren i ca. 5 m's højde går vandret ud over den tidligere landevej mod nord, og der er ar efter en tilsvarende på egens sydside. God kraftig beløvning ikke mindst på
grund af de mange vanris på grene og stamme. De nederste ca. 4 m
er meget knudrede. Kronen er kraftigst udviklet mod nord ud over
vejen og marken. En typisk, markant og vital kæmpeeg.
BEMÆRKNINGER:

Brøndegaard (4) skriver på side 298: "Egede-egen, meget gammelt
træ mellem Jomfruens Egede og Fakse, fredet 1932."
Vaupell (21) skriver side 135: "Nærmere Herregaarden staaer der
en anden Eg paa Havegjerdet ved Faxeveje, hvorover den breder sin
mægtige Krone, der begynder 12 Fod over Jorden og har en
Skærmflade, som er 50 Fod i Gjemmensnit. Den frie Stan har bevirket, at denne Eg har bevaret et Udseende, som vidner om Sundhed og
Styrke; alene i Toppen finde enkelt tørre Grene. Dens Omfang er 18
Fod og 2 Tommer." (= 5,70 m).

Egede-Egen ved Jomfruens Egede.

Lidegaard (12) skriver blandt andet om egen på side 108, at det er
"en vældig eg, 2,3 m tyk og 20 m høj, med en smuk krone mod nord,
mens den mod syd er noget trængt af parkens træer. Den virker sund."
Egen er afbildet på side 108.

NR.

20.

EGEN I BÆKKESKOV

OMKREDS:

7,60 M

DIAMETER:

2,42 M

HØJDE:

21 M

ALDER:

4 5 0 ÅR

PARK

EJER:

Bækkeskov Gods
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 51, E 1. I trekanten Præstø - Fakse Ladeplads Rønnede. Køres ad den gamle hovedvej A 2 fra Rønnede 8 km mod
syd, drejer man i Engelstrup mod øst ad Bækkeskovsstrædet, der fører
til Bækkeskov hovedbygning. Egen står ca. 100 m syd for denne, lige
øst for en asfalteret sti gennem parken og lige indenfor i en indhegnet dyrehave.
Den meget store, vitale krone i forbindelse med de utrolig svære og
desuden lavtsiddende grene bevirker, at alderen skønnes så lavt som
450 år.
BESKRIVELSE:

Typisk kæmpeeg med meget store, kraftige og utrolig lange og lavtsiddende grene ned til ca. 3 m's højde. Nogle af grenene er knækket og
støtter sig mod jorden, men er levende, andre er helt afbrækkede,
men henligger på stedet. Lidt råd i de brækkede grene, men ellers er
træet sundt og livskraftigt. Mange vanris overalt i kronen. På nordsiden bevirker er par afbrækkede, store grene, at kronen er usymmetrisk opbygget med svagest udvikling imod dette verdenshjørne. Træet
står helt frit.
BEMÆRKNINGER:

Lidegaard (12) skriver på side 107 om denne eg, som benævnes
"Sværgeegen" blandt andet, at der "i kanten af Dyrehaven står en
mægtig gammel eg, 1,8 m tyk og 25 m høj, med lange tykke stammer,
der skyder vandret ud og nærmest hviler på jorden langt fra roden,
mens mange store stumper af afbrækkede grene og stammer ligger
mellem dem. Egen virker ellers sund nok."

Egen i Bækkeskov park.

NR.

E G E N VED
OMKREDS:

7,80 M

DIAMETER:

2,48 M

HØJDE:

25 M

ALDER:

5 5 0 ÅR

2 1 .

LEKKENDE

EJER:

Lekkende gods
BELIGGENHED:

Topografisk Adas side 51, E 4. Næsten midt imellem Vordingborg og
Præstø. Kører man ad Lekkendevej, der går lige øst for Lekkende
hovedbygning, i nordlig retning, ser man en skovvej til højre - mod
øst - ca. 200 m efter indkørselen til godset, og ca. 100 m inde ad
denne skovvej står egen i skovbrynet.
Egen minder en del om Pederstrupegen, nr. 25, men står mere vindudsat, og kronen opløses højere oppe, hvorfor alderen anslås 50 år
højere til 550 år.
BESKRIVELSE:

I 4-6 m's højde deler stammen sig i tre meget store grene, og der findes en stab efter en fjerde gren, der er knækket af. Meget stor og kraftig krone med god og sund beløvning, bortset fra en del tørre grenspidser på 1-5 m's længde, som stikker ud af kronen.
BEMÆRKNINGER:

Træet står på et skrånende terræn, og der er betragtelig højdeforskel
i jordoverfladen på nord- og sydsiden, idet der går en højtliggende
skovvej lige syd for træet. Omkredsmålingen har fundet sted ved at
måle 1,3 m fra jorden på egens vestside.

Egen ved Lekkende.

NR.

22.

VALDEMARSEGEN
OMKREDS:

9,35 M

DIAMETER:

2,98 M

HØJDE:

25 M

ALDER:

5 5 0 ÅR

EJER:

Corselitze skovdistrikt, Det Classenske Fideiocommis.
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 59, E 1. 8 km øst for Nykøbing F, imellem landsbyerne Sdr. Kirkeby og Karleby. Kører man fra Sdr. Kirkeby mod nordøst imod Karleby, kører man ind i skoven efter 2 km. Her står egen i
skovbrynet ca. 100 m fra vejen på højre side.
Den væltede "Adam", se side 39, stod få hundrede m fra Valdemarsegen og var samme type som denne. Vi tillader os da, alle usikkerhedsmomenter til trods, at sætte Valdemarsegens diameter til 2,05 m ved
370 år, som var gældende for Adam. Vaupell (21) opgiver side 140
Valdemarsegens omfang ca. 1863 til 23 fod og 4 tommer = 7,32 m,
d.v.s. D=2,33 m. Egen er jævn omkring 1,3 m, således at fejlen, hvis
Vaupell har målt i en lidt anden højde, ikke er så voldsom. Vi forudsætter da, at egen fra 1863 til 1998 har groet 2,98 - 2,33 m = 65 cm,
eller 0,48 cm pr. år (årringsbredde altså 2,4 mm). Forudsætter vi jævn
årringsgang, har det taget 193 år at vokse fra 2,05 m til 2,98 m, og alderen kan da sættes til 370 + 193 = ca. 550 år. Tallet synes lavt for et kæmpetræ som dette, der står i skovens vestside. Ret lavtsiddende, store
grene har dog formentlig i forbindelse med træets overordentlige
vitalitet bidraget til en betydelig diametertilvækst.
BESKRIVELSE:

I ca. 4 m's højde går en meget kraftig gren mod nord, og 6-7 m oppe
opløses stammen i et stort antal svære grene. Kronen har været klemt
af træer inde i skoven, østsiden, og er derfor noget ensidig. Flere kraftige grene går vandret ud over marken, vestsiden. Træet gør et meget
vitalt indtryk. På stammens østside ses plombering med cement,
udført 1914 for at stabilisere træet, hvilket tilsyneladende er lykkedes
godt. Jordsmonnet omring egen er af varierende højde. Træet er formentlig landets største friske eg, idet de, der er større, bærer præg af
at være ruiner.

Valdemarsegen. Corselitze skovdisrikt.
BEMÆRKNINGER:

Brøndegaard (4) skriver side 311: "Valdemarsegen eller Flintingeegen
(efter stednavn), Corselitze Hovedskov et halvt hundrede m fra amtsvejen Nykøbing F-Horbelev. Med ca. 3 m i tværmål Danmarks tredje
største og måske største virkelig levende eg."
Vaupell (21) skriver side 140:'T den østlige Del af Falster findes
enkelte Skove, hvor Jordbunden er af samme Natur som paa Lolland,
således Storeris Skov ved Korselitze Herregaard. I den staaer der en
Eg, hvis Stamme er 23 Fod og 4 Tommer i Omfang og forgrener sig
14 Fod overjorden. Oppe i den store Krone groer der en Alm, forresten har Træet et sundt udseende."
Lidegaard (12) skriver side 133 blandt andet:" I en hulning i træet
var der tidligere plads til en hest og en rytter, men nu er hullet plomberet."
Qvistorff (17) har egen med på side 57.

NR.

23.

BISMARCKSEGEN I KRENKERUP
OMKREDS:

7,75 M

DIAMETER:

2,47 M

HØJDE:

19 M

ALDER:

6 0 0 ÅR

PARK

EJER:

Krenkerup gods
BELIGGENHED:

Topografisk Adas side 58, M 1. 3 km syd for Sakskøbing. Egen står frit
på græsplænen syd for Krenkerup.
Pederstrupegen, nr. 25, sættes til 500 år. Denne egs krone udgøres af
flere vanris, dens højde er ikke så stor, og den står mere udsat for blæst
og vind, hvilket indicerer en langsommere vækstudvikling, og desuden er den lidt tykkere, hvorfor alderen sættes til 600 år.
BESKRIVELSE:

I 8-9 m's højde to store, opadstræbende grene og ar efter en tredie
gren. Mange vandrette sidegrene ud fra disse to grene. Mange vanris
i den tætte og kompakte krone. Grene som hos vrange bøge med
troldagtige zig-zag former. Ved roden mod øst frugtlegemer af svampen Inonotus. En imponerende eg på grund af dens fritstående placering og dens kronefylde.
Bemærkninger: Brøndegaard (4) skriver side 300:"Hardenbergegen i
parken til Hardenberg (nu Krenkerup)."
Blandt Schovelins (20) tegninger af mærkelige gamle danske træer
forekommer denne eg.

Bismarcksegen i Krenkerup park.

NR.

24.

F L Å D E E G E N I F R O S T R U P SKOV,
KRENKERUP
OMKREDS:

8,30 M

DIAMETER:

2,64 M

HØJDE:

31 M

ALDER:

5OO ÅR

EJER:

Krenkerup gods.
BELIGGENHED:

Topografisk Adas side 59, A 3. 7 km nord for Nysted imellem landsbyerne Toreby og Kettinge. Der køres fra Kettinge mod nordøst ad
Rågelundsvej mod Sløserup og Flintinge. Når man er tæt på Frostrup
skov vest for vejen, går der en blind vej ind in skoven, Frostrupvej, og
vejen fortsætter ligeud som Sløsserupvej. Der køres ind i skoven ad
den tjærede Frostrupvej, og kort før vejen fortsætter som skovvej, står
egen på venstre hånd lige i skovbrynet, ca. 100 m fra vejen. Tige ud
for egen ligger en gård uden for skoven.
Hos en eg af denne type kan alderen ved en omkreds på 7,00 m
(D=2,23 m) sættes til 400 år, se side 39. Da Frostrupegen er af samme
type som Valdemarsegen, nr. 22, kan vi forudsætte samme diametertilvækst, 0,48 cm pr. år, for væksten mellem diameteren 2,23 m og den i
dag målte diameter 2,64 m. Det vil da tage 85 år at gro disse (2,64 2,23) 41 cm, og alderen kan sættes til 400 +85 år, afrundet til ca. 500 år.
BESKRIVELSE:

Stor krone, sundt indtryk. Meget store, opadstræbende grene. Meget
lidt råd. En del knækkede grene i kronen. Frugtlegemer af Svampen
Inonotus. Træet omgivet af ca. 35-årig elm, ask og ahorn. Meget højt
ansatte rodudløb. Et kolossalt og imponerende træ, også på grund af
dets enestående højde.
BEMÆRKNINGER:

Brøndegaard (4) skriver side 298: "Flådeegen Hardenberg (nu
Krenkerup) skovdistrikts største eg, et 300-årigt træ."
Lidegaard (12) skriver blandt andet på side 131: "Den tidligere skovfoged fortæller, at den var udset til flådens brug i 1807, men blev skå-

Flådeegen i Flostrup skov, Krenkerup.

net af ukendte grunde. I virkeligheden hænger historien nok snarere
sammen med, at Chr. IV, når han var i pengetrang, søgte om penge til
køb af egetræ til flåden. På de lollandske godser købte han så store
ege på roden, gav dem statens stempel og lod dem stå som pant for
penge, han lånte af godsejerne."

NR.

25.

PEDERSTRUPEGEN
OMKREDS:

7,60 M

DIAMETER:

2,42 M

HØJDE:

25 M

ALDER:

5 0 0 ÅR

EJER:

Pederstrup Efterskole
Beliggenhed: Topografisk Atlas side 55, G 3. 10 km NØ for Nakskov. I
nordøst hjørnet af skoven, der ligger lige vest for parken til Rewentlow
Museet på Pederstrup. Egen står ca. 50 m syd for den offentlige vej,
der går langs skovens nordside. Afstanden fra egen til Pederstrup
Efterskole er ca. 100 m.
Vi regner med, at den væltede Adam havde en omkreds på 7,00 m ved
400 års alder, se side 39. Denne eg er nok knap så storkronet, har stået
mere vindudsat, jvf. billede på side 358 hos Just Holten (8), og træet er
noget mere end 7,00 m i omkreds. Alderen sættes til ca. 500 år.
BESKRIVELSE:

Kronen udgøres af tre meget store, opadstræbende grene, der alle har
adskillige vanris. Der forekommer ar efter en fjerde gren. Asymmetrisk krone. Grenene er snøret sammen med to jerndragere. Nogen
toptørhed og enkelte tørre grene, men ellers er træet livskraftigt.
Angreb af svampen Fistolina med frugtlegemer på østsiden i godt 1
m's højde. Ikke synligt råd. Træet er omgivet af en ca. 40-årig bøgebevoksning, hvilket bevirker, at bladbærende grene er højt ansat.
BEMÆRKNINGER:

Just Holten (8) angiver følgende mål: Omkreds 6,87 m, højde 21,0 m.
Egen er afbildet på side 385, og fotoet såvel som de angivne mål må
stamme fra 1919.
Konradsen (11) angiver i 1928 omkredsen til 7,06 m og højden til
21 m.
Brøndegaard (4) skriver side 307: "Pederstrupegen, ca. 500-årigt træ
med ejendommelig tredelt krone ved Pederstrup slot, V Lolland."

NR.

26.

K A M M E R H E R R E N S E G PÅ R A V N H O L T
OMKREDS:

7,75 M

DIAMETER:

2,47 M

HØJDE:

27 M

ALDER:

6 5 0 ÅR

EJER:

Ravnholt gods
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 44, J 4. 20 km syd for Odense midt i trekanten
Ørbæk-Ringe-Ferritslev i skoven Kohaven, der i topografisk atlas
benævnes "Blandskov". Køres fra Måre kirke stik vest, går der efter 1
km en vej mod syd ned til skoven, og ca. 1 km inde i skoven står egen.
Den opknebne og lille krone, der først begynder meget højt oppe,
peger på høj alder i forhold til omkredsen, hulheden i træets indre vel
nok det samme, hvorfor alderen anslås en del højere end andre eges
med lignende omkredsmål.
BESKRIVELSE:

En lavt ansat gren er lynramt for en del år siden og er nu udgået og med
indre råd. Stammen går først i opløsning i ca. 10 m's højde, men herunder forekommer ar efter tidligere, nu overskyggede grene, da egen står i
en 100-årig bøgebevoksning. Kronen er i det store og hele sund og vital,
men må betegnes som lille i forhold til træets imponerende tykkelse. En
del vanris på stamme og krone. Begge egens grene er hule i en sådan grad,
at man kan gå ind i træet, og dette råd har efter oplysning fra overskovfoged Per Bak, Ravnholt udviklet sig stærkt i de sidste 25-30 år. Det kan diskuteres, om det drejer sig om to træer, men jeg synes, det bærer præg af,
at det kun drejer sig om eet, i særdeleshed da Per Bak er af samme opfattelse blandt andet på grundlag af udseendet for 25-30 år siden.
BEMÆRKNINGER:

Vaupell (21) nævner denne eg på side 140, idet Per Bak oplyser, at det
drejer sig om den, som Vaupell angiver som den største med omkredsen 8,16 m (26 fod) i 1,88 m's højde (6 fod).
Brøndegaard (4) har egen med i sin fortegnelse som nr. 124, og han
skriver her, at Kammerherrens Eg i Kohaven på Ravnholt skovdistrikt
er opkaldt efter kammerherre Ove Sehestedt Juul, og at det vist er
Fyns største eg med en alder på 600-700 år.

Kammerherrens eg på Ravnholt.

NR.

AMBROSIUS OMKREDS:

7,30 M

DIAMETER:

2,32 M

HØJDE:

21 M

ALDER:

4 0 0 ÅR

27.

E G E N PÅ T Å S I N G E

EJER:

Valdemar Slots gods
Beliggenhed: Topografisk Atlas side 49, K 6. 5 km syd for Svendborg.
Køres fra Valdemar Slot 1 km mod sydøst ad Nørreskowej, står egen
meget synligt helt frit på højre side af vejen lige nord for Nørreskov.
Nationalmuseet ved Thomas Bartholin har foretaget årringsundersøgelser på dette træ, se side 38 og efter dette, der må siges at være så
pålideligt, som det kan opnås, er alderen bedømt til 400 år.
BESKRIVELSE:

Stammen opløses i 5-6 m's højde i mange grene til en utrolig, svær,
kraftig, regelmæssig og stor krone. Den nedre del af denne udgøres af
vandret udgående grene, den øvre af skråt opadgående. De nederste
3-4 m af stammen viser rester af afbrækkede grene, enkelte steder i
kronen ses det samme. Egen er og har formentlig altid været helt fritstående, som er baggrunden for den usædvanlig store krone. Stærkt
udløbende tæer ved jordoverfladen.
Ikke særlig mange vanris, hvilket måske kan tolkes som et udtryk for
et træ i god balance. Råd i stammen forekommer, blandt andet mod
nord ved jorden 50 x 50 cm. Enkelte svampelegemer mod syd. Træet
må betegnes som en af landets mest markante ege.
BEMÆRKNINGER:

Brøndegaard (4) omtaler egen under nr. 6 på side 292, hvor han skriver, at træet er opkaldt efter digteren Ambrosius Stub, der til 1752 var
skriver på Valdemar Slot. Navnet er sent hæftet til egen, som menes at
være ca. 700 år gammel.
Warming (22) har afbildet egen på fig. 37 på side 51, idet fotoet er
taget den 4. juni 1915. Omfanget er samtidig målt til 6,10 m.
Werner (24) har et foto af egen på side 111.
Lidegaard (12) har egen med på side 148, Qvistorff (17) på side 61.

Ambrosius-egen, Tåsinge.

NR.

28.

T H A E R S M I N D E E G E N PÅ T A A S I N G E
OMKREDS:

7,50 M

DIAMETER:

2,39 M

HØJDE:

20 M

ALDER:

4 5 0 ÅR

EJER:

Valdemar Slots gods
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 49 K 6. 6 km syd for Svendborg. I Bregninge
drejes mod øst imod Valdemar Slot. Efter ca. 700 m går der en markvej mod syd, og for enden af denne markvej står egen ca. 200 m inde
til venstre i kanten af en remiseplantning, hvorfor der ikke forekommer offentlig adgangsvej til træet,
Alderen på den nærved stående Ambrosiuseg er sat til 400 år. Denne
eg er lidt tykkere, har noget mindre krone og står mere udsat for vestenvinden, hvorfor alderen sættes noget højere til 450 år.
BESKRIVELSE:

Meget knortet stamme og knudrede grene. Stammen deler sig i ca. 5
m's højde i flere meget kraftige, svære, hovedsagelig opadstræbende
grene. En enkelt stor gren er afbrækket i kronens sydside. Der forekommer lidt råd i enkelte af grenene. På træets sydvest side har stammen nede ved jordoverfladen et hul, som går ind til et større råddent
hul i stammen. Bortset fra de få nedre, vandret udgående grene forekommer der kun få vanris, antagelig fordi træet med sin sunde og
kraftige løvfylde er i god balance. Træet har formentlig altid stået frit
og vindudsat og har stået i haven til en nu nedrevet gård med navnet
Thaersminde.

NR.

29.

BOLLEREGEN
OMKREDS:

7,85 M

DIAMETER:

2,50 M

HØJDE:

14 M

ALDER:

8 0 0 ÅR

EJER:

Horsens Kommune
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 28, M 6. 5 km øst for Horsens i Boller park på
fjordens sydside.
Eg nr. 23 i Krenkerup park er 7,75 m i omkreds og er anslået til 600
år. Denne eg er lidt større, dens stamme er stærkt påvirket af råd, og
dens krone er hovedsagelig vanris. Dens alder formodes at være
væsentlig ældre end nr. 23 og sættes til 800 år.
BESKRIVELSE:

En hul kæmpe med mange, meget store, vandret udgående vanris, der
har karakter af grene. Den indre del af den korte, tykke stamme er helt
hul i op til 6-7 m's højde, og hulheden kan rumme 22 børnehavebørn.
Enkelte lange grene i den nedre del af kronen er udgået på træets nordside, ligesom enkelte helt døde grene i træets top kan ses på lang afstand.
Grenene er meget knudrede, og stammen har flere vanrispuder m.m.
Kronen,der overvejende udgøres af vanris, gør et sundt og livskraftigt
indtryk. Træet står på en græsplæne i fuldt lys, men velbeskyttet i læ.
Egen er et meget kendt træ og er meget særpræget og smukt.
BEMÆRKNINGER:

Brøndegaard (4) omtaler træet side 294, 296 og 367. Han benævner
det også "Vikingeegen" på grund af dets høje alder og "Chr. IV's Eg",
idet kongen muligvis har besøgt slottet. Navnet skal være givet af lensgreve Frijs-Frijsenborg. Boller var indbefattet i det tidligere grevskab
Frijsenborg.
Schovelin (20) har en meget smuk tegning af træet. Han opgiver
omkredsen til 19 1/2 fod (=6,12 cm) ca. 1887. Der skrives blandt
andet: "Skjønt Egen endnu er meget kraftig, maa den være meget
gammel, da man ved, at den i de sidste 2 a 300 Ar har været hul fra
Rod til Top, hvilket engang i en Storm er blæst af."

Bolleregen, Horsens.

Lidegaard (12) skriver side 204, at træet benævnes "Chr. IV's Eg" og
"Vikingeegen", og alderen anslås til 800-1500 år.
Buchwald (5) skriver om gamle ege på grevskabet Frijsenborg og
omtaler også Bolleregen med fotografi og med Schovelins radering.
Han angiver træets højde til 17,0 m og dets omkreds til 6,5 m i 1926.
Han skriver blandt andet: "Træet er hult og raaddent. Tidligere (for
ca. 30 Aar siden) var Spalten ind til Træets Indre saa bred, at en Mand
kunde presse sig gennem den. Nu er dette ganske umuligt, da
Randene lukker sig sammen paa grund af Kallusdannelse."
I tegneren Svend Otto S's bog (19), der er udgivet 1990, er
Bolleregen afbildet som en kultegning på side 28, ligesom denne tegning pryder bogens omslag.
Hos Werner (24) ses et fotografi af egen med Boller slot på side 145.
Warming (22) nævner egen på side 50, Qvistorff (17) på side 76.

NR.

30.

SKOVRIDEREGEN I SØNDERBORG
SØNDERSKOV.
OMKREDS:

7,60 M

DIAMETER:

2,42 M

HØJDE:

25 M

ALDER:

4 5 0 ÅR

EJER:

Gråsten statsskovdistrikt
BELIGGENHED:

Topografisk Atlas side 53, L 3. 3 km øst for centrum af Sønderborg by
i østsiden af Sønderskov umiddelbart ved bygningerne til den tidligere skovridergård ved det nu nedlagte Sønderborg Skovdistrikt.
Vaupell (21) målte egen til ca. 15 fod i omkreds (=1,50 m i diameter)
ca. 1862. 136 år efter måltes diameteren til 2,42 m, hvilket svarer til
0,53 cm i tilvækst pr. år. Uændret diametertilvækst livet igennem forudsat, havde det taget 456 år at nå de 2,42 m. Egen er sund og kraftig
med stor løvfylde og meget lavt ansatte grene. For ikke så mange år
siden har assimilationsapparatet været endnu større, idet der er afsavet ret svære grene i lav højde. Dette tyder på en høj diametertilvækst,
og den ovenfor beregnede alder lyder således ikke usandsynlig.
Alderen sættes til 450 år.
BESKRIVELSE:

En stor, flot eg, der i 3 m's højde opløser sig i to stammer, som atter
deler sig i et utal af grene, der er stærkt krogede. Enkelte tynde, tørre
grene i kronen, der ellers gør et frodigt og sundt indtryk. To tykke
grene er afsavet ca. 3 m oppe, og på savsnittene forekommer svampelegemer af oksetungesvamp. Mod sydøst er kronen ligeledes beskåret i
noget større højde. Meget få vanris. De to stammer er holdt sammenspændt med en svær jernkæde, afsluttet med en jernplade på ydersiderne. Skovrider Paul Holbek, Sønderborg, har venligst oplyst mig om,
at toppen i begyndelsen af 1960'erne var ved at visne på grund af
strangulering af de oprindelige spændebånd. Derfor boredes tværs
igennem stammerne, som derefter sikredes med kæde og jernplader.
Træet, som var hult - der fyldtes 7 trillebørfulde cement i - flækkede
efter operationen næste til jorden, men jernkæden holdt. Toppen blev
nu atter grøn, og den brede revne lukkede sig i løbet af få år.

BEMÆRKNINGER:

Vaupell skriver på side 144: "Alses største Eg staaer i Sønskoven umiddelbart ved Skovridergaarden. Den udmærker sig ved sin store Krone
og korte Stamme. Denne, som er knap 12 Fod høi, har fire Fod over
Jorden et Omfang af ca. 15 Fod. kronen er aldeles livsfrisk og ikke
angreben af nogen Affældighed."

TAKSIGELSER
Jeg er en række skovejere og forstmænd en stor tak skyldig for behjælpelighed med at finde frem til disse træer, for tilladelse til måle dem
og for positiv indstilling til projektet. Jeg håber - nogen garanti har
jeg selvsagt ikke - at jeg takket være denne hjælp har fundet (næsten?) alle de tykkeste ege her i landet.
En særlig varm tak til kgl. skovrider Klaus Waage Sørensen og hans
medhjælpere, som har været overordentlig hjælpsomme blandt andet
med at fmde frem til mål for de største ege i Jægersborg Dyrehave,
således at det var nemt at finde frem til de ikke mindre en ti kæmpeege, som findes her. Tak for udbytterige samtaler og muligheden for
at blive kørt rundt til disse træer.
En tak til Helge Vedel og til Michael Staun for værdifuld hjælp til fotografering af disse gamle egetræer.
En helt speciel tak til skovrider H. Staun, Langeland, hvis uudslukkelige entusiasme og store forstlige erfaring har været til umådelig støtte. En tak for omhyggelig udført højdemåling, for bestemmelse af
diverse svampearter m.m. og ikke mindst for udførelsen af den i
mange tilfælde særdeles vanskelige opgave at fotografere disse træer
på en sådan måde, at deres karakteristika bliver synliggjort.

Skovfogedegen (nr. 10), Jægersborg Dyrehave. H.Staun t.h. og forfatteren t.v.
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