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dens Tæppe, hun lod o. 1890 plante

Navngivne træer

l

Sønderjylland

E
Sønderjyllands navngivne træer og trægrupper, som omtoles
- Kender De andre?

artiklen.

E
RA gammel tid har træet været sindbilledet på menneskets
egen tilværelse. Dets lØvspring og
lØvfald, vækst og visnen, sammenhold og trodsige kamP mod nedbrydende kræfter samt ikke mindst
de store træers hØje alder fik symbolsk betydning. Derfor plantede
man gerne et træ for at minde
efterslægten om historiske begivenheder. Dette var ofte tilfældet
i SØnderjyllands bevægede politiske historie.
Navnlig tyskerne valgte dette
symbol. Efter 1848 og omkring århundredskiftet (50 år efter Treårskrigen) plantede de mange steder
i Slesvig-Holsten såkaldte .dobbeltege<, lænket parvis sammen
med jernkæder eller -bånd for
at manifestere hertugdØmmernes
samhØrighed med Tyskland, ved
træet stod som regel en sten med
indskriften »Up ewig ungedeelt<.
Også lægen J. J. Grauer i Åbenrå
plantede foråret 1851 en eg til
minde om oprØrets nedkæmpelse i
Holsten. Om træet blev sagt, at
hans hus ville brænde, hvis egen
gik ud eller blev fældet.
Tyskergranerne i StursbØI Plantage var de fØrste, tyskerne plantede efter 1864. Det år blev i haven
til Carlshøj i Brænderup på Fyn
af Bogense-kredsens folketingsmand H. M. Petersen plantet en
sØrgeask og han bestemte samtidig, at når SØnderjylland var genforenet med Danmark, skulle træet
fældes og erstattes med en flagstang - det skete genforeningsdagen 1920. - På Rinkenæs Kirkegård satte man en sØrgeask på den
fØrste
faldne
danske
soldats
grav 1848.
Efter Tysklands sejr over Frankrig 1871 blev flere steder" i Angel
plantet .fredsege<, således i Brarup Skov. Som et modtræk anbragte en dansksindet mand et kastanietræ ved sit hus, og da '1rE'ds-

F

egene nogle ål' senere sygnede hen,
fik han skyld for at have ødel'fgt
rødderne. Man sagde, at han efter
dØden gik og vogtede kastanien
. om natten, for at· tyskerne ikke
skulle fælde den.
Et andet stort antal ege blev
plantet 1897 i IOD-året for keJser
Wilhelm I's fødsel, og »Bismarcksege« på fyrstens 80 års fØdselsdag
den 1. april 1895. En gruppe linde
i Graasten Slotshave skal være
plantet for hver af den tyske kejsers sØnner, 1927 var kun et træ
tilbage. Da en rØn 1917 blev flyttet
. fra have til gårdsplads i Felsted,
erklærede en tysk officer, at den
herefter skulle være et sejrs- eller
fredstræ, så sandt som Tyskhnd
ville vinde verdenskrigen. Danskerne mente på deres side, at
træet aldrig ville komme hl at
gro. Næste forår sprang blade og
blomster ud ... senere på sommeren sygnede træet hen og dØde!
IfØlge sagnet plantede Christian
II under fangenskabet i SØnderborg
1532-49 en kristtorn, der nævnes
1906. Efter genforeningen blev 'en
frodig lind - det SØnderjyske træ
- frihedens træ« plantet mange
steder i landsdelen til erindring
eller ved mindesten.

1<
Et træ kan få navn på grund af
dets hØje alder, imposante vækst,
efter historiske traditoner, voksesteder o. a, årsager. Man har underretning om i hvert fald 630
navngivne træer i Danmark, men
mange eksisterer ikke længere.
Hærget af tidens tand faldt de
forlængst eller blev ryddet.
Allerede i 1598 nævnes PræstebØg(e) i et kirker egn skab fra PØl
i Nordborg Landsogn, Lenes Eg
1666 og flg. år som stednavn i Ketting, 1690-1794 ProvsterbØg i HØrup (navnet er tolket som Paternosterbøg) , 1704 Krageegen og

Sl~ollig som navn til
markstykker, og fra 1711 Kirketornen ved Rinkenæs Kirke, Kongens Træ (pære) 1665 i en· synsfonetning fra den kgl. slotshave
ved Koldinghus.
Landskendt er den ældgamle
Kongeeg i Nordskoven ved Jægerspris, men vor landsdel har (haft)
en hel række .majestætiske« træer,
hvilket natll.rligvis skyldes stærke
nationale følelser i grænselandet.
KongebØgen er nævnt 1666 fra
Kongens Skovskifte i Bramdrup.
Om Konge- eller Kronegen, der
stod i Blåkær Skov, Viuf Sogn, til
omkring 1800, blev sagt, at når der
indtraf dØdsfald i kongehuset, fik
træet hvide blade. Det skal være
sket efter enkedronning Juliane
Maries dØd 1796.
FU7'1'iskongen og Farrisd7'onningen hed to kæmpeege i det sydvestlige hjØrne af 0dis Sogn, opkaldt efter Farrisskoven, der engang dækkede halvØen i et bredt
bælte mellem NØrre- og SØnderjylland.• Dronningen« blev fældet
o. 1700, >kongen« 150 år senere.
(Årstal i parantes angiver nævn
i litteraturen).
Kongen og Dronningen eller
Konge- og DronningebØgen i Vonsbæk Præstegårdsskov <1906, 1930).
KongebØgen i lille granskov ved
RØnhave i UlkebØI Sogn med bogstaverne K. C. (Kong Christian)
skå\'et af beboerne under krigen
1864 (1906).
KongebØgen eller TrindholmbØgen ved Anderupgård, Stepping
Sogn - blev den fældet, skulle
gården brænde. Faldt o. 1915 for
storm og lå længe urØrt i skoven.
Kongeegen, den stØrste eg
Gram Skov (1939).
KongebØgen i SØnderskov mellem skovridergården og Sdr. Landevej, UlkebØI Sogn (939),
Kongekastanien i Kegnæs Præstet:;årdshave fra o. 1700, kaldt Dan-

F1'1leregen i

marks
»stØrste«
hestekastanie,
stammen blev holdt sammen med
jernbånd, da præstegårdens brand
var .sat. hen i træet. Stormfældet
februar 1943.
KongebØgen i Vargårde syd for
Kolding, .et af landet stØrste og
smukkeste bØgetræer<, faldt for efterårsstorm 1944.
KronebØgen
i
Augustenborg
Slotspark (1914).
Kroneegen, gammel kæmpe eg i
Pamhule Skov, Hoptl'up Sogn
(1930) .
Kronegen
egeskov Øst for
Egernsund, de nederste tyve meter af stammen er helt ret og uden
grene.
Dronning Dorotheas Linde, en
ca, 400-årig gruppe på Koldinghus
Slotsbanke, fredet 1939, måtte 1954
plomberes med cement og afstives
med jernstænger. Dorothea residerede som enkedronning på Koldinghus i slutningen af 1500-tallet.
1<
Andre træer fik navn efter borgerlige personer, ofte i forbindelse
med sagn.
Om den forlængst faldne Hagens
Eg mellem Kegnæs og Lysabild
blev fortalt: en junker på Kegnæs
skar undervejs til sin kæreste på
Lysabild Slot to hjerter i træets
bark, men faderen afviste ham, og
junkeren lod træet hugge om, en
anden eg skØd siden frem fra stubben.
Sagnet har træk fælles med det,
der berettes om en ahorn (lØn, ær)
ved Varnæs Kirke:
Junker Vigge (Viggo) på Vold
bortførte en isvinter sin kæreste
Ide (Ida) fra Helnæs på Fyn. Men
isen brØd op, de kom fra hinanden
og hun troede, han var druknet og
gik i klostel" Nogle år efter fandt
han hende, og fulgt af en adelsmand kom de til Varnæs Kirke,
hvor præsten blev tvunget til at
vie dem. Adelsmanden nægtede nu

at lade hende rejse med junkeren
til Vold og dræbte hende foran
alteret. Man begravede hende, øst
for kirken og plantede en ahorn
på graven. Viggo strejfede siden
sorgfuld omkring, efter en pilgrimsrejse til Palæstina kom han
som olding hjem til hendes grav,
sugede et hul i træets stamme og
blev næste morgen fundet dØd og
gravlagt ved hendes side. - I hullet ca. to meter oppe står altid en
væske, også i den tØrreste sommer,
og denne træets livssaft kaldes
»Vigges vand« eller .Junker Vigges tårer«. Fra nær og fjern kom
patienter for at vaske sig med
denne hellige og undergØrende
"kilde«, der navnlig kunne helbrede frostsår. - Så ofte to elskende ikke må få hinanden, græder træet og hulningen fyldes op.
Sagnet knyttes også til Jomfru
Ides Lind ved kirken og det tilføjer: i brudenatten anråbte hun
fØr daggry linden om hjælp og
forsvandt ved dens rØdder. Mange
år efter fandt man under træet
skelettet af en kvinde, brudgommen havde altså dræbt hende, da
hun ikke ville fØlge ham.
Dramatisk er også oprindelsen
til navnet Gale Andersens Eg eller
von Bergens Eg i SØnderskov ved
Åbenrå (1930). Her blev 1795 en
krybskytte taget på fersk gerning
af skovridderen v. Bergen, der
dræbtes af et skud. Krybskytten
blev henrettet året efter.
Oldefars Abild omtaltes 1770 i
Mintebjerg, HØrup Sogn.
Skovrideregen ved skovriddergården i SØnderskov, UlkebØl
Sogn (1930),
Genemlens Eg i skov ved østerbygård, Vamdrup Sogn. Gårdens
tidligere ejer var general Ernst
Fr. v. Diiring, dØd 1809.
H erlesegen i Stængerodde Skov
ved Graasten (1926), opkaldt efter
kammertjeneren Herder (Herles)

på slottet, som o. 1725 havde et hus
i skoven. Ved Graasten Slot 8t1\1"
også Hesselholmegen (1928).
Agnes Slott-MØllers Lind blev
1941 plantet på Skamlingsbanken
nær talerstolen, malerinden havde
drevet træet frem i urtepotte til
sit gravsted.
Brudeegene og Brudebøgene står
i karakteristiske rækker i SØnderskoven på Als og i Sydslesvig og
vidner om skovforordningen 27.
april 1737, hvorefter enhver ung
mand fØr han kunne gifte sig,
skulle plante ti unge ege eller femten bØge og bringe dem frem .i
tredj e blad«.
1<
Augustenborg Slotspark hal' særligt mange navngivne træer:
Under Griffenfeldtsegen skal tre
hertuger have aftalt en sammensværgelse mod rigskansleren. Træet
står i gruppen Sværgeegene, her
svor Griffenfeldts fjender, at de
ville styrte hans regering. Træerne
sættes også i forbindelse med Stmensee og hans fald og kaldes Struensee-egene. - To helt sammengroede og -slyngede træer, eg og
bØg, i parken (1934) skal være
plantet af Struensee og hns. elskerinde, dronning Caroline Mathilde.
H. C. Andersens Lind blev Ødelagt af storm januar 1956. Den var
et af de stØrste træer i parken, og
eventyrdigteren, som ofte beSØgte
hertug Christian August, skal ved
linden have skrevet -Dem grimme
ælling. og påbegyndt romanen -De
to baronesser«.
HertugindebØgen eller KongebØgen (1930), måske opkaldt efter
hertuginde Louise Augusta.
De fire (fidele) B7'Ødre, oprindeligt fire, nu kun to ædelgraner.
Ved Gram findes ligeledes mange
træer med tilnavn. I Storskoven
ltil.i" Grevindens Ege eller Gre1)in-

de tre træer omgivet af en bØgehæk, endvidere Præstens Eg eller
Troldegen (1939), hvori en præst
skulle være »hensat., æ hul asIe,
et meget stort og gammelt træ, forsvandt fØr 1927, og Hindestensegen
er forlængst faldet. -- Så længe to
bØge står ved vejen fra Gram til
Fole, skal Gram ikke brænde. En
vanskabt bØg ved slottet var ifIg.
overtroen om natten feltherren
Hans Schacks hest, selv var han
manet i en anden bØg ved åen, man
kunne se hans figur i stammens
mos.
Mere overtro: ':'rold er i SØnderjylland ensbetydende med fanden,
og han gav anledning til en række
trænavne.
TI'oldens Eg (æ trolds eg) ved
gården Troldborg nær Ketting.
Man sagde, at trolden drev sit spil
omkring det store træ, og engang
måtte HØrups præst skyndsomt forlade kirken og kØre til Ketting for
at redde provst M. R. With, der
sloges med fanden.
Troldens TjØTnebusk i Broager
(1922) .
TToldeg i Stollig, LØjt Sogn,
nævnt i jordebog 1704, hvor et
markstykke er opkaldt efter det
gamle træ.
DjævlebØgen eller TToldbØgen
(æ trolds bØg), kæmpestort træ i
Sottl'UP Storskov på Sundeved, i
nærheden stod bøgen æ trolds oldemor. En spillemand forskrev sig
til fanden mod i ti år ikke at
nævne hans navn. Men han overtrådte aftalen og djævelen hentede
ham. Undervejs germern skoven
begyndte manden at spille, trolden
måtte danse - vildere og vildere
ind i et krat, som groede sammen
til det knudrede og furede bøgetræ.
1<
Endelig fik nogle træer navn efter udseendet:
Sukkertoppen, en rØdbØg (kronens form!) i Moltrup Præstegårdshave (1906).
Paraplyen, stOl' eg mellem Helleved og Hundslev på Als, i træet
sat ild og skade for en gård i Helleved - hvis det kappes eller fældes.
kommer ulykker over ejerens familie og gården brænder. O. HI:"
blev nogle grene hugget af ... 'i;
dage efter dræbtes gårdejerens ,>.
ter ved en ulykke!
Tykmave, stort enligt bØgell H' i
Gelballe Skov ved Kolding. [<,11
gevækst (kræftknude) på stammen
skal skyldes, at en kanonkugle 29.
april 1849 under slaget om skoven
blev ~kudt ind i stammen.
TvillingbØgen i SØgård Skov ved
Kliplev er forlængst ryddet. Folk
kom langvejs fra for at fØre rakitissyge bØrn gennem det tvedelte træ.
Halvvejstræet i Dybedel halvvejs
mellem Almind og Mosevrå, det
spØgte ved egen.
Til sidst lidt statistik: af de omtalte 53 navngivne træer i landsdelen (trægruppe regnet
1) er 24
ege, sytten bØge, fire linde, to
tjørn, to graner og en ask, hestekastanie, æble- og pæretræ. 21 er
opkaldt efter personer, syv skyldes
tro og skik, syv udseendet, fem hi.
storisk tradition og tre voksestedet.
V. J. BR0NDEGAARD
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Vi hØrer meget gerne fra læsere, som kan korrigere eller
supplere oplysningerne om
vore navngivne træer.

