
LITTERATUR: (1) 495 4, 664; 15 80; (2) 931 3, 

191; 1009 15,1926,42; (3) 296 1899,245f; (4) 1008 

14,1926,73; (5) 697 40f; (6) 948b 98; 635 21/2 1892; 

263 1916,81 og 1927,99; 104 172f; 401 10,1956,172f; 

(7) 875 1926,178; 401 10,1956, 172f; (8) 844 1/11 

1948,6. 

ANvENDELSE, TALEMÅDER 

N ogle fornemme kvinder fylder gres, som skal 
steges, med afskallede eller flrekkede kastanier 
samt bynkeblomster og anis, »for at gressene så
ledes kan smage gresterne desto bedre« (1648; 
1). Frugterne spises kogt eller stegt; svin og 
vildt fodres og fedes med dem (1796; 2). Man 
hyggede sig i gamle dage om aftenen med 
regte kastanier, efter et krydssnit i spidsen blev 
de stegt på pande og serveret med frisk koldt 

Titelblad fra Daniel Paul/i: Fuldkommen och Kon
sterige Kaagebog, Klf)benhavn 1675. 
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smjiir og rjiidvin (3). Krernerne kan anvendes 
som erstatning for mandler (4). 
Dekokt af trreets bark, egebark m.m. lreger hre
morroider (begyndelsen af 14OO-t; 5), hinden om 
krernens yderskal knuses og blandes med rjiidvin 
til maveplaster mod diarre (1533; 6). Man skal 
vrere varsom med at spise for mange rå kasta
nier, de er usunde for dem, der lider af kolik og 
tarmluft og nogle lreger hrevder, at de giver 
mange lus, hvis man ikke straks efter spiser la
vendelblomster. Soldater o.a. i lejre »så snrevre, 
at mange må så godt som ligge på hinanden«, 
og hvor man plejer at kunne kjiibe mange af 
trreets rå frugter, bjiir derfor holde sig fra dem, 
med mindre de vil plages af lus (1648; 1). Af 
bladene fås et lregemiddel mod kighoste (7), 
lEgte kastanie nrevnes blandt råd for bestens 
kvrerke (8). 
Skud fra stynede trreer giver de allerbedste 
humlestager, grerdestave osv. og adskillige er 
derfor begyndt at plante regte kastanie (1799; 
9). 

Umodne frugter omgivet af agernskal kan breres 
som broche (10). 
Talemåder: rage kastanierne ud af ilden; aben 
bruger kattefoden til at rage kastanierne ud af 
ilden (16OO-t) = gjiire noget ubehageligt for at 
hjrelpe en anden ud af knibe, vedkommende 
selv bragte sig i; stammer fra italiensk fabel (11). 

LITTERATUR: (1) 697 40f; (2) 194 3, 199; (3) 

64 7/11 1947; (4) 856 nr. 8, 1941; (5) 15 80; (6) 703 

41b; (7) 599b 1,594; (8) 83 47; (9) 675 2,43f; (10) 

436 22; (11) 690 10, 160; 586 1,7; 984 467. 

Pil, Salix 

Vedplanter af meget forskellig hjiijde og ud
seende. De stjiirste arter bliver indtil 30 m hs>1je, 
de laveste når nreppe 5 cm over jordoverfladen. 
Navnet (oldnordisk pill) skyldes sandsynligvis 
bjiirns anvendelse af de rette, slanke skud til flits
buepile, spyd etc. (1). Indgår i mange sted- og 
familienavne, således Pilgård 1358ft, Kulepile 
1542ft ved Rudkjiibing, Pilshuse 1578ft 0Fyn, 
Pillemark på Samsjii. 
Buskagtige arter som gråpil (Salix cinerea) og 
jiiret pil (S. aurita) kaldes ofte vidje(r) o. 1241ff, 

(1531 vie) - til oldnordisk vföja af vic5a = 
bånd, som danner ring eller ljiikke, betydningen 
altså 'tynd bjiijelig gren'. Indgår i talrige sted
navne, således de fleste Vi(e)moser, måske i 
Vium 1492ft NJylland. - Veger o. 1475ft, v~g

ger, vreger etc. kan vrere beslregtet med veg og 



vige om noget bjZ!jeligt (grenene); i stednavne 
som VreggerljZ!se 1231ff (WikrerljZ!sre) Falster, 
Vreggeskrer 1683-1792 SjZ!nderjylland, sml. s. 61; 

Selje 1500ff (sylly, silie etc.), SEUEPIL 1793ff 
(Salix caprea), er beslregtet med Salix og indgår 
måske i mange stednavne: Selmose (Als), Selle
bjerg (Fyn), Sillebjerg (0Jylland), Sillerup 1489ff 
(Vrads herred), Silkrer 1497 (Hjelmslev herred). 

Palmetrte 1533, 1742, Jylland, palmevie 1779-
84, Bornholm, palmevidie 1796ff: i den katolske 
tid blev afskåme raklebrerende pilegrene brugt 
palmesjZ!ndag til processioner og kirkens ud
smykning med »palmer«, se nedenfor; i en 
rrekke stednavne: Palmeengen 1569, PalmehjZ!jen 
og Palmbuske på Bornholm, Palmekrog 1791ff 
i Kestrup SjZ!nderjylland, Palmegård 1844 NSjrel
land, Palmeagre 1791 i Ringtved SjZ!nderjylland, 
Palmeme på Anholt, Palmelund ved Vejle, Pal
mevang mellem Nrestved og Slagelse, Palmekre
ret bag SejerjZ! kirke, formentlig i Palmose SJyl
land 1598 og 1778 (2) . 

FEMHANNET PIL, Salix pentandra: rr)dpil 1796ff, 
kvistene er mjZ!rkt rjZ!dbrune; huntrreet: vr:eger 

Himmerland 1895, frjZ!dunene blev i Sverige (og 
Danmark?) anvendt til lampevreger, navnet dog 
snarere af vjZ!gger etc., se ovenfor. 

HVIDPIL 1608ff, Salix alba, de unge blade er 
sjZ!lvhvidt behårede; limris SVJylland, kvistene 
er anvendt til limer (koste). 

SK0RPIL 1688ff, Salix fragilis, grenvinkleme me
get skjZ!re; knr:ekpil 1796-1821, sprr:ekpil 1800, 
glaspil 1803. - GrjZ!nland (Kap York) patdleq, 

bladene nunivat (3). 
De grå hvide og lådne (efterhånden gule) han
rakler, som kommer tidligt frem om foråret 
lrenge f!,'Sr ljZ!vspringet, kaldes »af den gemene 
[jrevne] mand for farvens skyld gr:eslinger« 

(1648; 4), »fordi de er lige så bljZ!de og fine at 
f!,'Sle på som de nylig af skalleme udkomne gres
linger, har også samme farve som de« (1774; 
5); endvidere pilegr:es 0Jylland, pipper, piplinger 

SFyn, spurve NVSjrelland, katterumper 1820, 
missekat NSjrelland, majkatte Als, busser SjZ!n
derjylland, mus VJylland, SjZ!nderjylland, NSjrel
land, hvide mus VLolland, musser (6); palmer, 

se ovenfor, hasselpalm Slesvig (7) . - Fra F rer-
1,'Serne kendes pilenavnet palmi, palm litterrert fra 
1782 og var da allerede gammelt, dog blev det 
nreppe som antaget indfjZ!rt fra Norge o. 1660 
(8). 

4 Folk og flora 2 

»Gles/inger«. (N). 
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Stynet pil (eller poppel) findes i Lunde herreds 
segl 1425ff (9). 
Lregfolk har aldrig skelnet njllje mellem pil og 
poppel og endda brugt bemevnelsen poppelpil, 

også i poesien findes adskillige forvekslinger; i 
mange af de nedenfor anfjllrte beretninger kan 
det derfor dreje sig om popler. Landboere deler 
gerne slregten i tre grupper: pile (trreagtige ar
ter), vidjer og seljer; jllnskekvisten (s. 68) skal 
på Fyn skreres af en »rigtig« pil og ikke af en 
vidje (10). Pil og poppel er alle »pile«, men man 
skelner navnlig mellem stivpil ;>: stynet pil og sej
pil til flettearbejder (NFyn; 11). 
I bopladser fra Ertebjllllekulturen o. 4000 f.Kr. 
er fundet ålekuber af tynde sammensurrede 
vidjer samt rester af et fiskegrerde dannet af flere 
tusinde hassel- og pilekviste (sandsynligvis fra 
stynede trreer) bundet til lodrette stokke; efter
ladt var et par ubenyttede bundter af ca. 700 
toårige kviste (12). I en mose ved Nagstrup på 
Holstebroegnen lå en pilekrep med indridsede 
magiske tegn eller runer. D!llr af flettede vidjer 
lå i huse fra reldre jernalder (Gunderup Thy; 
13). 

LITTERATUR: (1) 689 2,506; 153 1931,66; (2) 703 

31a,39b; 689 2,506ff; 488e 17; 919 5.3 1876,471; 

159 1936,96; 405 51; 148 2,71; 4,60,401; 7,25,420; 

10,118,277; 3,166; 7,274; 9,184; ll,201f; 12,108, 

144f,158; 13,194,221; (3) 299 24,1918,307; (4) 697 

128; (5) 452 43; (6) 689 2,508f; 433b 163; (7) 161 

1906/23:3302; (8) 271 2,1953,7-18; (9) 893 46; (10) 

919 5.3 1876,467; (11) 760 255; (12) 254 1960,100, 

114 og 1952,91-100; (13) 254 1930,22. 

PLANTNING 0G DYRKNING 

1446 udstedes for Lolland en lovbestemmelse, 
senere kaldt De lollandske Vilkår, gående ud 
på, at hver bonde årlig skal plante humle, frugt
trreer og pile (1), hvilket siden af Christian III 
1537 udvides til at grelde hele Danmark og tal
let srettes til 5 pile, bjllden for hvert manglende 
trre er 1 mark; 1547 hedder det, at man på Fyn 
skal plante 16-20, i det jllvrige land 10; 1558 
skal » ti pilestager srettes omkring bjllndernes 
gårde, haves der ej plads, da i grerderne« (2). 
Ved et eftersyn af kronens gårde 1638 måtte 
mange bjllnder give bjllde, fordi de undlod at 
plante trreerne (3). 
Den mere systematiske plantning, som begynder 
fra o. 1500, er påbudt i flere bylove (vedtregter), 
således for Als 1680 og 1686, der forpligter hver 
boelsmand til årligt at srette 60 pile (4) . 
Christian V's Danske Lov 1683 siger (3-13-18), 
at alle bjllnder hvert år skal plante 10 pile ved 
gården eller på grerder og betale ½ lod sjlllv pr. 
manglende trre (5). Denne og tidligere lovfor
ordninger skyldtes isrer, at underskoven efter
hånden ikke kunne levere materiale nok til de 
sammendyngede og flettede risgrerder omkring 
dyrkede marker. Det blev indskrerpet i Skov
forordningen af 1710. 
I flere bylove, således for Rynkeby 1717 og 
Holme 0Jylland 1746, får bymrendene påbudt 



Stynede pile og flettede gterder afbildet på Joakim Skovgaards maleri »Forårsfåreklipning på Lolland«, 
1881. Den Hirschsprungske Samling. Overfor: Alekube flettet af pilevidjer, Erteb(Jllekultur. Foto: National
museet. 

at plante årligt ti piletrreer og 3 prere- eller reb
letrreer; oldermanden kontrollerer det St. Hans 
dag og idj11mmer bj11der; 1724 for Falkerslev s., 
Falster: hver mand skal plante pile og holde 
sine grerder i orden (6), 1776 Lolland: hver 
jordbruger skal årlig srette mindst 20-30 pile, 
så <ler altid er nok til brrendsel (7). 
Bestemmelserne synes ikke at vrere blevet fulgt i 
stj11rre udstrrekning. 1758 skrives (8), at »få be
flitter sig på at plante pile enten i [lands-] by
erne eller langs grerderne, hvilket dog så strengt 
er befalet i henseende til dets j11jensynlige nytte«; 
en af de få undtagelser danner »de lollandske 
pileplantager, som bringer ejermrendene både 
nytte og rere. Man j11nsker og håber, at de j11vrige 
[egne] ved så rosvrerdigt eksempel opvrekkes 
af deres upatriotiske dj11sighed«. 
I en kgl. förordning 18/4 1781 hedder det, at da 
loven om piles plantning ikke efterfj11lges, ind
skrerpes b!Zlnderne i Kj11benhavn, Frederiksborg 
og Hj11rsholm amter samt på kongens gods i 
Odsherred alvorligt at plante hver 10 pile årlig, 
indtil der gror 100 trreer pr. tj11nde hartkorn, 

4• 

dette tal skal derefter bevares. Forordningen 
bliver annulleret 4/10 1806, da den viser sig 
nyttelj11s (9). 
Fj11rst i slutningen af 1700-t bliver virkelig agi
teret for pileplantning, og fra 1810-11 udlover 
Det kgl. danske Landhusholdningsselskab prre
mier for plantning af mindst 2000 (Amager 500) 
hS?)jstammede hegnspile, specielt ved Limfjorden, 
hvor kvistene kan anvendes til bånd om sildetj11n
der, endvidere belj11nnes kurvemagere, der har 
brugt 300 bundter indenlandske pilegrene, og 
bj11nder, som afbarker 100 sådanne bundter og 
srelger dem til håndvrerkerne (10). I nyere tid 
gik bl.a. E. Dalgas strerkt ind for pileplant
ningen. - Se også poppels. 74. 
At plante pile, pode frugttrreer og anlregge 
humlebede er bestemmelser, som indfS?)res i de 
fleste frestebreve. Af pilene får man materiale til 
kurve, trekning, brrendsel og grerdsel. Det er isrer 
»sejpil«, der bliver sat på bygrerderne. Efter ud
skiftningen fra o. 1780 får man travlt med at op
fj11re stenhegn eller jordvolde (grerder), på sidst
nrevnte srettes slåen, hyben, hassel, h!Zljstammede 

51 



..,.,, ·:--:.,a., ~ 

,f . .,,.;.,. .- ''I' • 

~ . '"i'i:, ... 
Godfred Christensen: »Piletrreer ved vejkant«, 1877. 

pile (11). Det er navnlig tilfreldet på Lolland 
(sml. s. 75) og Falster, hvor plantning af pil 
og poppel gennemfi,'Sres fi,'Srst og mest effektivt, 
srerlig fordi statsminister greve C. D. F. Revent
low på Kristianssrede strerkt anbefaler det (12): 
»Ingen bonde i Danmark er flittigere til at srette 
pile end den lollandske; det er i alles tanker en 
ski,'Sdesli,'Ss bonde ... som ikke hvert år sretter i det 
mindste tyve til tredive unge pile« (1776; 13). 
»De mange piletoppe giver det flade land udse
ende af en skov« (1806; 14) - og o. 1870: »Det 
var som at bo i en skov, naboerne kunne ikke 
se hinanden ... det var som at gå i en have« 
(Sredinge sogn; 15). Men omtrent på det tids
punkt begynder man her at rydde pilehegnene; 

kvregbruget og sukkerroeavlen stiller store krav 
til rentabiliteten, og man mener, at de mange 
gamle trreer suger for megen kraft fra markerne 
og skygger for afgri,'Sderne, og at ri,'Sdderne til
stopper drrenrj<'Srene (15). - På Falster har man 
nogle steder tre rrekker pile i skellene og pile
hegn mellem de enkelte marker (16). 

Fra Lolland og Falster breder plantningen af 
pil og poppel sig til Sjrelland, Fyn og det sydfyn-
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ske i,'Shav. På Mi,'Sn sretter mange bi,'Snder kort fi,'Sr 
1824 pile på grerderne, i det i,'Svrige Prresti,'S amt 
tager plantningen fi,'Srst fart fra o. 1840. Ved 
udskiftningen bliver adskillige volde beplantet 
med »tyske pile« og »båndpile« (navnene gjaldt 
5-6 arter), men da »båndgi,'Srerne uforti,'Svet stjre
ler enhver krep, der er tjenlig til et bånd om en 
sibi,'Stte, er de til liden nytte for deres ejer
mrend« (1839; 17). - På Bornholm får amtmand 
J. C. Urne 1740 ordre til at overvåge pile
plantningen, 17 42-63 skal der vrere plantet 
128.145 piletrreer (18). 
Et udvalg på fem medlemmer dri,'Sfter 1872 et 
lovforslag om hi,'Sjden for markskellenes pile (19). 
1900 anbefales at bevare og plante pile-lrehegn 
om kornmarker (20), et århundrede forinden 
advares mod disse hegn, fordi oldenborrer hol
der til i dem (21) . 
Pile- og isrer poppelhegnene giver stadig mange 
landskaber et srerprreg; i de fleste egne står hvid
pilen og dens varieteter (ofte topstrevnet) ved 
talrige gårde og huse, langs veje, i haver osv. , 
dels for at give lre og hygge, dels - de hi,'Sjeste 
trreer - som lyntrceer, der skal kunne »trrekke« 



lynnedslag fra bygningerne (sml. s. 54). Kun 
få gadekrer er uden hvidpil; i S9)nderjylland kal
des den Rrpmrp-pilen o. 1870ff, fra denne 9), hvor 
den er plantet ved de fleste huse, skal arten vrere 
f9)rt til landsdelens vestkyst (22) . 
Efter at det i mange år havde vreret forbudt at 
oprykke og beskadige »sener« (sandstar) og 
»hvideris« (krybende pil) (22a), anbefales det i 
slutningen af 1700-t at plante krybende pil, 
»gråris« (Salix repens) på n9)gne klitter, hvor 
dens !ange r9)dder dremper sandflugten (23); det 
bliver gjort bl.a. ved Tisvilde (24), på Born
holm o. 1820 drejer det sig om mange tusinde 
stiklinger, nogle hjembragt fra Ri.igenwalde (25). 
Denne pileart spiller stadig en rolle som sand
bindingsplante i åbne klitter. Om båndpil (Salix 
viminalis) oplyses 1796, at den plantes meget på 
nye dremninger for at frestne jorden; også ros
marinbladet pil, en varietet af krybende pil, og 
r9)d- eller purpurpil (Salix purpurea) plantes på 
dremninger, diger og ved åbredder, seljepil (Sa
lix caprea) som bifoderplante omkring bigårde 
(26). 
På Frer9)erne planter sysselmand Ole Larvesen 
o. 1660 pile på 0ster9)en, hans s9)ster på Suder9), 
måske også Str9)m9); 1752 tager provst Djur
huus stiklinger af trreer på 0ster9) til en alle, 
1769 srettes pile om et gadekrer ved Torshavn 
(27) . 

Anvisninger til piledyrkning i st9)rre målestok, 
navnlig til t9)ndebånd og kurvefletning, publice
res siden slutningen af 1700-t (28). 
Det kg!. danske Landhusholdningsselskab giver 
1850 150 rigsdalere til anlregget af en kurvepil
plantage i Valby ved K9)benhavn samt undervis
ning i kurvefletning, desuden uddeler selskabet 
sretteskud til ubemidlede husmrend (29) (sml. s. 
56). De f9)rste st9)rre pilekulturer bliver fra 
1875 anlagt i den indt9)rrede Lers9) (ca. 100 tdr. 
land) nordvest for K9)benhavn (30). 
På det tidspunkt indf9)res årlig for ca. 100.000 
kroner materiale af pil til kurvemagere og b9)d
kere (31), o. 1880 er der tale om ca. 20.965 
pund uafbarkede vidjer, nresten udelukkende 
fra Tyskland (32). 

1886-87 dyrkes pil i den udt~rrede S~borg s~ 
(33) . - Piledyrkerselskabet af 1898 havde til for
mål at fremme rationel dansk pilekultur ved at 
anlregge plantager, starte fors~g og rådgive av
lerne (34). Et aktieselskab i K~benhavn begyn
der 1899 at plante kurvepil på 200 tdr. land 
NSjrelland (32) . 
1917 sender Kurvemagermesterforeningen i 
Danmark en henvendelse til Det kg!. Landhus
holdningsselskab om at st~tte en udvidet vidje-

Udsnit af Christen Dalsgaards maleri >Udpantning 
hos en landsbybpdker i Salling«, 1859. Statens Mu
seum for Kunst. 
Nedenunder: Smprdrittel med bånd af pil og stave 
af bpg, Landbrugsmuseet. Gl.-Estrup. (Es). 
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