En fældet Kæmpe i Kirkeby
Egetræet indvandrede til Danmark for omkring 9000 år siden. Store skove med egetræer og græssende
dyr prægede landskabet. På et tidspunkt var egetræet det mest almindelige skovtræ i Danmark.
Voldsom skovhugst igennem århundreder, hvor egetømmer blev brugt til bygning af flådens skibe,
handelsskibe og landets gårde og huse, havde gjort Danmark skovfattigt. Omkring år 1800 var kun 4%
af landet dækket af skov. I 1805 kom Fredskovsforordningen, regeringen beordrede nyplantninger af
skove. Skovene skulle indhegnes med stendiger og jordvolde. Det blev forbudt at holde dyr i skovene.
Englandskrigene med ødelæggelse og bortførelse af den danske flåde i 1807 blev en katastrofe. Der
var ikke træer nok til at bygge en ny flåde. Nyplantningerne af egetræerne var først klar til hugst omkring 120-150 år senere. En fremtid, hvor stål og andre materialer havde overtaget egetræets rolle.
Lørdag den 5. juni 1897 kunne man læse nedenstående historie i Svendborg Avis. En fældet kæmpe i
Kirkeby, et gammelt egetræ med et omfang på ca. 160 tommer (4,18 meter), som stod ved Kirkeby
Kirke i århundreder, måtte lade livet.
”Det gamle Træ, o lad det staa!" Ja, saaledes tænkte jeg, da jeg hørte, at Dødsdommen var fældet over
den store Kæmpeeg ved Kirkeby Kirke. Et Højere Raad havde bestemt dens Skæbne, som ikke lod sig
afværge med vemodige Følelser over, at den gamle knudrede Kæmpe med den store prægtige Krone
skulde falde. Den 24. Maj i Aar faldt den.

Kirkeby Kirkelade ses til venstre med træerne langs vejen til kirkegårdsporten.

I 3/4 Dag havde tre stærke Mænd arbejdet paa at gennemsave og gennemhugge den tykke, massive
Stamme, der i Omfang maaler ca. 160 Tommer. Den faldt med et vældigt Brag, som rystede Jorden
langt omkring den. De store Grene trykkede Jorden ned i dybe Furer.

Da den var falden, gav Arbejderne den et kraftigt Hurra. Det var, som det sig burde være, naar en
Kæmpe, der har gennemlevet Aarhundreder, gaar til Hvile. "Naar den ene dør af Ælde, begynder den
anden at hælde", siger man om gamle Ægtefolk. Her kan Ordet ogsaa anvendes: thi to gamle Fortidsminder gaar nu ud af deres hidtidige Tilværelse.
Ved Kirkegaardens Side, dannende en Del af Kirkegaardsgærdet, laa "det gamle Hus", der i sin Tid
tjente som Kirkelade, men som tilsidst i en Aarrække har tjent til Menneskebolig. I mange Aar boede
Kirkeværge Niels Andersen deri; men da han døde af Ælde, begyndte det gamle Hus at hælde. De mere end Alen tykke Kampestensmure, der i Aarhundreder havde trodset alle Tidens Omskiftelser, begyndte at revne og falde ned. og det var vel til Dels Skyld i, at dets Saga blev sluttet.

Kirkeby Kirkegård fotograferet nogle år efter kirkegårdsudvidelsen.

Ejeren, Greven til Egeskov, besluttede at fjerne Huset og udvide Kirkegaarden. Det blev nok ogsaa
med det samme bestemt, at den gamle Eg skulde falde. Egen stod lige overfor Huset paa den modsatte
Side af Vejen til Kirkegaardsporten. Kunde Træet fortælle om de svundne Slægters Færden forbi det,
det vilde blive en lang Historie. Der forbi førtes Børnene fra Sognet, Slægtled efter Slægtled gennem
Aarhundreder til Kirken for at optages i Menigheden, forbi passerede Mand og Kvinde, der søgte Kirkens Velsignelse til deres Ægteskab, og endelig, her forbi gled Sørgetoget, naar en "elsket og savnet"
stedtes til den jordiske Hvile.
Nu er det som sagt selv gaaet til Hvile; dets friske, svulmende Knopper, der varslede en prægtig Fylde
af Egeløv, faar ikke Lov til at udfolde sig. Det skygger ikke mere for Solens brændende Straaler. Himlens Fugle søge forgæves dens trofaste Grene, der de Tusinde Gange bar dem. mens de lystige og glade kvidrede om Glæde, Kærlighed og Lykke. Og hvad vil Myrerne sige, naar deres travle Liv begynder? De vil savne deres gamle Ven, der var Tumleplads for Tusinder af dem. Man kunde om Sommeren se dem strømme op og ned ad dens Stamme i utallig Mængde.
Nu ligger Kæmpen med gennemsavet Stamme, og nu skal den udnyttes. Den Saga er ikke ganske forbi; thi der findes maaske et godt Stykke Træ, der kan bruges til et smukt og solidt Møbel, der endnu i
en Aarrække kan blive Mennesket til Glæde og Gavn. Om kort Tid er Resterne af de to omtalte Fortidsminder forsvundne herfra.
Finn Buch

