
hyllede i lysegr!,'lnne sl!,'lr Gyrithe Lemche (6), de 

stod lysegr!,'lnne og kuldskrert dirrende i varmen 
som spinkle piger. Parken ... var nu lukket og 
gr!,'ln som en smaragd. Trreerne r!,'lg efter l!,'lv
springet, en nresten usynlig dis som champagne
fråde Johannes V. Jensen (7). 
Når man betragter en lindealle, kan man straks 
se, at gotikken må vrere opstået nord for Al
perne (anonym). Lindetrreer, hvis lyse kroner 
stiger i slanke kirkebuer langt, langt over ens 
hoved og svinger deres matgyldne blomsterkla
ser som fine r!,'lgelseskar, hvis balsam fylder 
hvrelvingen med et drempet orgelbrus: tusinder 
af biers summen om alle de duftende kalke 
Ingeborg Maria Sick (8). 

Linden mildt i vinden rokker • med sin brede 
skyggehat Christian Winther (9). I Danmarks 
gård • stod du som vrernetrre i tusind år. · Den 
folkevisetone, vi fik krer, • har kåret dig blandt 
alle danske trreer .. Fra svale gruber i din kro

nes hvrelv • randt sangens elv Olaf Andersen 

(10), folkeviseånd • hang som r!,'lgelse om trreet 
med dets l!,'lv af hjerter Jljitsch Johansen (11); 

lindens lyse krone blev Danmarks blide trre, • 
og b!,'lgen - det er hendes s!,'lster Svend Rehling 

(12); livets gamle trre, • evindeligt ungt og det 
samme, • hvor slregterne s!,'lgte lre Johs. Bred

kjter (13), her har i sorg og i glrede • grestfrit 
fra morgen til kvreld • linden om skiftende slreg
ter • kuplet sit bladevreld, • her blev der hvisket 
og sunget, • svrermet og s!,'lrget og dr!,'lmt Aage 

Hoffmeyer (14). 

Gråt ligger gruset i den hvide gård, · aftenskyg
get af de gamle lindes • gult blomsterfyldte 
hvrelvinger. De står • som gr!,'lnne tempelkupler, 
gennemskinnes · af l!,'lnligt lys - den gyldneste 
gudindes Valdemar R~rdam (15); [om brud] 
som en s!,'ldmerig junidags blomstrende, duf
tende lind • spreder hun lykke omkring sig 
i b!,'llger af honning Magens Lorentzen (16) . 

Denne uge blomstrer linden, • det er somrens 
zenit, nu viger glreden for vemod Ole Wivel 

(17). Som et pust fra haver dybt i himlen, · som 
et åndedrag fra somrens bryst • falder duft af 
lindene, der blomstrer, • over byens stenbro
!,'lrken ... tyst J~rgen Vibe (18). Da vugged lin
den de gyldne klunker, • som er dens blom
ster, og kigged op • og skjalv som pigen, når 
blodet dunker • af moderlrengsel i arm og krop; 
• den l!,'lfted let sine grenearme • og hvisked stille 
med megen varme Aage Rasmussen. (19). 

Bifolket summer i den gamle lind - · med dryp 
fra honninggrubers millioner • mod himlen l!,'lf
ter sig sin gr!,'lnne tind - • en arbejdsrytme fra 

Blade og blomsterknopper af storbladet lind. (ES). 

dens krone toner Aage Hoffmeyer (20), det 

nynner i alleens trrer • så livsforelsket - fjern 
og nrer - • en l!,'lvets sang om bryllupsfrerd ... 
(a); her sidder vi og dr!,'lmmer • om krinoline
tid - • mens lindeluften b!,'llger • og g!,'lr hver 
tanke blid (b) Arnold Hending (21); å, under 
disse linde er luften tung og svanger • af juni
nattens dr!,'lmme og unge hjerters gråd Ludvig 

Holstein (22), de gullige blomsters duft mellem 
glatte blade • på alleernes lave trreer sparer mig 
ikke · for mindet om min barndoms f!,'lrste ven
inde · der lyste i sit legemes kyske pragt Ole 

Wivel (23). De lyse lindekroner · steg i den 
klare luft • så svrevende og lette • som lykke
lige tanker Grethe Heltberg (24). Jeg vil plukke 
et af lindens blade, • de er bl!,'lde som en pige
kind Gustav Biering. Lindetrreet står og !ytter • 
med en puddelklippet krone Harald H. Lund 

(25); nu ligger lindens gyldne hjertel!,'lv • som 

sk!,'lre smykker brudt i dette st!,'lv Carl Dumrei

cher (26). 

Tiåret 1911-20 nrevnes linden mindst 185 gange 
i 185 danske digteres poesi - eller med samme 
hyppighed som reble og hyld (27). 

Olaf Andersen, Linden blomstrer (28); Holger 
Drachmann, Når linden blomstrer (Sangenes 
Bog 1889); Axel Juel, Under linden (29); J!,'lr
gen Vibe, Linde-Duft (18). 

LITTERATUR: (1) 64 17/4 1954; (2) 789v 40; (3) 

463/ 7,46f; (4) 730 36f; (5) 755 22f; (6) 537 81; (7) 

433b 118; (8) 824 4; (9) 980 22; (10) 27/ 9f; 

(11) 444b 21; (12) 759d 29; (13) 417 1919, 

141; (14) 388b 22; (15) 789d 9; (16) 556/ 23; (17) 

981 66; (18) 967/ 17f jf. 65 23/7 1957; (19) 753e 13f; 

(20) 388b 39; (21) a 367c 28; b 367 10; (22) 397 79; 

(23) 981 67; (24) 365g 19; (25) 561g 27; (26) 206 

68; (27) 665k XII.2; (28) 27/ 9ff; (29) 447d 61. 
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