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De tre eds-ege
På dette sted − under tre egetræer − blev der i 1674 afholdt
et hemmeligt møde. De tre deltagere, statholder i Norge
Ulrik Frederik Gyldenløve, storkansler Frederik Ahlefeldt og
kammersekretær Konrad Biermann, var alle nære venner af
hertug Ernst Günther på Augustenborg, og de ønskede at
støtte ham og samtidig modarbejde den mægtigste mand i
det danske monarki, rigskansler Peder Griffenfeld.

På Als blev Griffenfelds fald kædet sammen med hans forkastelse af den augustenborgske prinsesse, og således opstod traditionen om de tre eds-ege. Den er blevet fortalt fra
generation til generation, og under et besøg hos hertugfamilien på Augustenborg Slot i 1844 fik H.C. Andersen forevist den lygte, som de tre sammensvorne havde medbragt,
da de sent om aftenen mødtes under egene.

Hertugen følte sig dybt krænket af Griffenfeld, som havde
anmodet om at måtte ægte hans datter, prinsesse Louise
Charlotte, men rigskansleren forkastede sine ægteskabsplaner med den augustenborgske prinsesse til fordel for
Charlotte Amèlie de la Trèmouille, prinsesse af Tarent. Hun
tilhørte den franske højadel og var hofdame hos Christian
5s. dronning.

Stammen der ligger her, er det sidste af de tre egetræer, og
faldt under en storm i 1994.

Det var dog ikke denne krænkelse, der førte til Griffenfelds
fald to år senere. Selvom han var af borgerlig herkomst, var
han en statsmand med helt usædvanlige evner. I de første
år efter enevældens indførelse arbejdede han tæt sammen med Ulrik Frederik Gyldenløve og Frederik Ahlefeldt.
Men efterhånden som Griffenfeld styrkede sin stilling hos
kongen og fik overdraget rigets højeste embede, kom han
i modsætningsforhold til den gamle adel. I 1676 blev han
dømt for bestikkelse og forræderi, fradømt ære, liv og gods,
men blev benådet på retterstedet og sat i livsvarigt fængsel
på fæstningen Munkholm i Trondheim Fjord.
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Vil du se et stort, smukt og levende egetræ, som er
næsten ligeså gammelt som Eds-egen?
Følg stien lidt længere ind i skoven og gå ad første vej til
højre. Dernæst følger du første vej til venstre. Ca. 400 meter
fremme ser du en flot eg på venstre side af stien.
Prøv at gå helt hen til egen og mærk hvor stor den er.

Eds-egene ses her afbildet på en
pengeseddel fra 1920
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