
Doktortrceet, hvidpil ved vikingeborgen Fyrkat 
s. f. Hobro; den kan vrere fyldt med tfl}jstum
per, som patienter har efterladt. Trreet står ved 
Hobros gl. henrettelsesplads Brune Banke, hvor 
ung pige 1814 skal vrere uskyldigt henrettet for 
brandstiftelse (4). 
Fredspilen ved Roskilde kro, iflg. sagnet plantet 
i anledning af fredsslutningen mellem Danmark 
og Sverige 1659; freldet 22/6 1933. 
Gustav V asas Pil ved Kal!,'} slotsruin; Gustav 
Eriksen af Vasa-slregten sad 1519 som fange på 
Kal!,'} (5). 
Hcengedyndepilen ved kysten s. f. Arsdale, Born
holm; anvendt som sfl}mrerke (5b). 
Karl Gustavs Pil ved Brfl}nshfl}j kirkevejs nord
lige udmunding i parken; freldet 1941. Under 
Kfl}benhavns belejring 1658-59 skal Karl X 
Gustav have bundet sin hvide hest til trreet (6), 
jf. hvidtjfl}rn bd. 3. 
Napoleons Pil eller Carstensens Pil - to hrenge
pile (Salix. babylonica X blanda) 1868-1934 bag 
mindesmrerket for Georg Carstensen i Tivoli, 
Kfl}benhavn; de skulle stamme fra en kvist hentet 
1842 fra Napoleons grav på St. Helena (Tvende 
dunkle pile frede• om den store kejsers grav Fr. 
Paludan-Muller (7)), hvilket nreppe er rigtigt, 
en förklaring kan vrere, at Napoleons ffl}dsels
dags og Tivolis ffl}rste åbningsdag (15/8) falder 
sammen; oprindelig stod et stort piletrre ved 
harmoniorkesterets pavillon, trreer af to kviste 
herfra flankerede Carstensens statue, afslfl}ret til 
havens 25-års jubilreum 1868, og kviste fra disse 
trreer er siden plantet flere steder i landet (8). 
- Et piletrre i en have ved Ribe landevej nrer 
Haderslev skal stamme fra kejserens grav på 
St. Helena - en major Fuglsang, som deltog i 
hans krige, ffl}rte o. 1825 en kvist med til Dan
mark (9). I Egeskov slotshave stod til o. 1940 en 
purpurpil (Salix. purpurea), der iflg. traditionen 
blev bragt dertil fra St. Helena af admiral Steen 
A. Bille, som deltog i Galathea-ekspeditionen; 
da pilen på Napoleons grav var visnet, blev 
stiklinger 1932 sendt til St. Helena (10), jf. Sa
lix.-navnene napoleonspil 1840-73, Napoleons 
gravpil Alholm o. 1870, Napoleons s(/Jrgepil 1864 
(11). 
Opslagspilen ved Smedebakken i Karlslunde 
sogn; stammen blev brugt til ophreftede lokale 
bekendtgfl}relser; forsvundet (12) . 
Palmetrceet, over hundredårigt trre i Brund ved 
Horsens (13), sml. s. 64f. 
Store Pil ved Herlufsholm var en poppel, se s. 
75. 
Stcevnepilen, gammelt trre på fhv. bystrevne
plads ved Asnres prrestegård; provst Hasle for-
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bfl}d alle at brrekke grene af »det hellige trre« 
(14). 
Tyrketrceet ved Viborg sfl}, fl}delagt 1973 af lyn
nedslag; iflg. Sybilles spådom skulle tyrken en
gang binde sin hest til trreet, når han havde erob
ret Danmark (15), sml. hvidtjfl}rn bd. 3 og trreer 
bd. 4. 

LITTERATUR: (1) 161 1906/23:407; (2) 253 43, 
1950,72; 161 1906/23: 266; (3) 822 119; 148 10,153; 
(4) 14 nr. 8,1963; (5) 996 11, 1946,103; (5b) 148 · 
10,401; (6) 161 1906/23:13 (1947); (7) 695b 1,176; 
(8) 374 4.4,1954,365-88; 635 31/8, 5 og 7/9 1912; 
417 1916,439; 380 nr. 15,1943; 725 15/8 1964; 455 

3/5 1976; (9) 280 13/6 1926; (10) 155 1933,111; (11) 
689 2,512; (12) 1012 1935-40,447; (13) 455 8/11 
1965; (14) 161 1906/23: 338; (15) 466 35; 891c 1, 
1843,20; 22 (1836) 93,271; 228e 3,909f; 488i 2,335ff. 

SAGN;S0RGBPIIBN 
Når et piletrre ved Asminderfl}d kirke er blevet 
stort, kommer tyrken og en stor krig bryder ud 
(1), sml. hyld bd. 4. - Holger Danske skal have 
hvilet sig under pilebusk i Hammer Bakker, 
Vendsyssel (2), Svend Felding har bundet sin 
hest til pil v. f. Akjrergård (3), sml. eg bd. 1, en 
forfulgt mand skjulte sig i hul pil i Agernres skov 
og omkom (4), sml. eg bd. 1, herremanden på 
Tvilum skjulte en skat under stor vidjebusk ved 
Tvilum kloster og man har set hans spfl}gelse 
der (5); Danmark skal engang blive så fattigt på 
piletrreer, at to mrend slås om en pileplov (Ma
riageregnen; 6). 
Tåre-, sfl}rge- eller hrengepilen er »fortrreffelig til 
melankolske scener ved vand i store anlreg« 
(7), findes (1796) bl.a. i parken til Mullerup, 
Gyldensteen og Valdemarsslot; »dens nedhren
gende grene ... synes at indbyde vandreren til 
stille tungsind« (8). Trreet »grreder«, fordi man 
af det tog kviste til svfl}ben, hvormed Jesus blev 
pisket (9). 

LITTERATUR: (1) 941c 39; (2) 488i 4,613; (3) 
488i 1,290; (4) 278 9,1936,94; (5) 488i 3,376; (6) 
488i 2,344; (7) 194 3,1790,205; (8) 739 1,409; (9) 
820. 

BRAND- 0G ULYKKBSTRJEBR 

Om gammel »sfl}jlepil« (pyramidepoppel) ved 
Kerte prrestegård på VFyn blev sagt, at hvis 
den forsvandt, ville der ske en ulykke med går
den. Da trreet var fl}delagt af relde og storm, blev 
det ryddet (1). 
Der ville ske en ulykke, når man freldede en 
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bestemt pil ved gården Vestermarken i Vrejlev 
sogn, Vendsyssel (2). 
Gammel pil på Tinghjiij ved Strårup var byens 
brandtrce (3) . - Ildebrand for en gård i Notmark 
på Als blev fjZlrst i 1700-t »sat ben« i en gammel 
pil i hegnet ind mod Fryndesholm; trreet faldt 
1818 og kort efter brrendte gården (4). - Pil 
ved hus i Ketting måtte ikke freldes, da der var 
sat ulykke i trreet. Ejeren ville engang save 
nogle grene af, men faldt ned og brrekkede et 
ben (4). 
Tre pile i markskel ved Mjiillevejen mellem Bro 
og Blresborg mjiille var brandtrre for nogle gårde 
i Bro. To af trreerne faldt af relde, det tredje blev 

D er vises vand med klpftet pilekvist. (Kai Uldall fot. 
1926). Dansk Folkemuseum, Brede. 
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freldet vinteren 1920-21 - 2/11 1921 brrendte i 
Bro et hus og to gårde (5). - Meget stor pil på 
Rrevehjiij i Ulkebjiil sogn tjente som sjZlmrerke for 
skibe på Augustenborg fjord, men var også fre
det som brandtrre for et hus i Ulkebjiil. Freldet 
1909, efter at huset var brudt ned (5). 
Gammel pil på voldstedet Store Elholm måtte 
ikke beskadiges, for så brrendte gården; for
året 1925 begyndte man at kappe trreet, men 
ejeren standsede arbejdet (6). - I 0ster Lindet 
sogn er Hovgårdens brand sat hen i en gammel 
pil på mark 2- 3 km borte (7). - Enlig pil, som 
stod midt på Vestermark ved Dorotheasminde i 
Skanderup sogn, var gårdens brandtrre; en ny 
ejer freldede trreet, og kort efter (2/7 1913) 
brrendte laden og kostalden (8) . 
Sydslesvig: pilebusk på en lille krempehjiij jZl.f. 
Julskov måtte ikke beskadiges, den som gjorde 
det ville få en ulykke, genganger var set ved 
busken (9). - Freienwill's brand er hensat i gam
mel rådden pil (eller bjiig?) jZl .f. gården (10). 

0NSKEKVIST 0.A. OVERTRO 

En Y-formet pilegren er den oftest anvendte 
,Pnskekvist, pilevånd eller spåstikke til at finde 
vandårer og endnu meget benyttet af brjiind
gravere. Grenen holdes udsprendt mellem hren
derne og ligesom springer eller vrider sig, hvor 
der findes vand i jorden (11) . Den giver på 
samme måde udslag for mergel (12), skjulte 
skatte (13) - men det »er og bliver overtro og 
gjiiglespil« (14). 
Man kunne også finde vand med en ret pind 
(pilevpge), som fjZlrst guides varm mellem hren
derne og så lregges i balance på pegefingeren 
(15). - 0nskekvisten skal helst vrere et årgam
melt skud af grjZlnpil (Lolland) eller »vandpil«, 
og brereren vrere fjiidt i Vandmandens tegn 
(MJylland) (16) eller april måned (NSjrelland; 
17). Med det sidste årsskud af pil, skåret St. 
Hans nat klokken 12 (24) i den hellige Treenig
heds navn og samtidig ramt af hvirvelstorm, kan 
man se skjulte skatte, !rese folks tanker m.m. 
(18). 1957 tilbjiid en mand at finde en sunket 
u-båd i Flensborg fjord med en pilekvist (19) . 

En sejpil på Pårupgårdens mark ved Maribo 
var iflg. sagnet fremvokset af prel rammet gen
nem nedmanet prrest (20). 
Når der blev skåret i en pil (eller poppel) på 
hjiijen Spartoft mellem Tj jiirnelunde og Kulby 
NVSjrelland, fljiid blod ud (21). 
Man skulle vogte sig for »krogpilekatten« på 
grerdet under en pil (22) . Ved en gammel pil i 
Vestermarie blev set lys om natten (23). 



Under en pil kan man blive »pileskudt« = ramt 
af tneets ånd (Falster 1692; 24). - Nedgangen til 
ellefolkets bolig kan vrere under et gammelt pile
trre, det mente man bl.a. på Hobro- og Struereg
nen (25). Bjergfolkets splv og guld lagt ud til 
soling ligner vidjeris (Vejleegnen; 26). 
Hekse kan stjrele folks smpr, idet de »krerner« 
med grerdestav i et hul i jorden (SFyn; 27) eller 
i en gammel hul pil på markskel (28). Er flpden 
forhekset, så den ikke giver smpr, skal den koges 
og piskes med et pileris, slagene rammer da den 
skyldige kone og hun må komme til stede 
(SSjrelland; 29), eller man hrelder i krernen den 
tprrede og knuste bark af vidjekvist og spåner 
af veddet indenfor (30). 
Når der bliver prikket med etårigt pileris om
kring hugorm, kan den ikke flygte (31), sml. has
sel bd. 1 og ask bd. 4. - Et sted på Mpn blev 
o. 1860 alle dpdfpdte lam hrengt öp i lavstam
met pil ved gården, til krager o.a. fugle havde 
redt resterne (32). 
Piletrre må ikke brrendes, men skal kastes i 
vandhuller (Himmerland; 33), fyrer man om vin
teren med pilebrrende, får gressene »navlegres
linger« ;,: ikke levedygtige på grund af åben 
navle (Fyn, NSjrelland; 34); denne overtro skyl
des måske navnet »greslinger« til raklerne. 
St. Hans aften sretter man pileris i hprageren 
som vrern mod heksene, eller for at hprren skal 
blive lige så lang som risene (SFyn, Holbrek
egnen; 35), det hedder i VSjrelland at maje hpr
ren (36). Piletrreets frugtbarhed kan overf pres 
til frugttrreer, hvis man Allehelgens aften 1/11 
(37) eller juleaften stikker kviste i jorden (38), 
hvor man den fplgende juleaften eller aftenen 
f pr fru ed ag 24/3 plan ter frugttrreer, de får da 
samme år blade og blomster (39). Pilekviste er 
anvendt som fastelavns- og langfredagsris, der 
skal overfpre livskraft til folk og fre (40). - Klog 
mand får hest op af tprvegrav ved at slå den 
med afbarket pilekvist (NSjrelland; 39). Det 
hedder ellers, at hvis kvreget bliver slået med de 
knudrede, indfiltrede rpdder på krybende pil, 
kaldet risruner, kan det ikke trives (MJylland; 
41), det samme grelder, hvis man slår husdyr 
med staldkost af vidjeris (42); et menneske, der 
piskes med pilekvist, mister marven i sine knog
ler (43) . Pilespåner strpet i en persons strpmper 
eller fodtpj får vedkommende til at sygne hen 
»som dug for solen« i lpbet af kort tid (27). 
En bpsse gnedet med pilebark kan ingen for
hekse i det f plgende dpgn (Jylland; 44). - Mod 
»utilbprlig krerlighed« skal parret drikke et 
brrendevinsudtrrek af to blade fra to piletrreer, 
så vil de fple afsky for hinanden (45), sml. s. 64. 

Sygdomme kan på magisk måde overfpres til 
et piletrre (sml. eg bd. 1 og hyld bd. 4). 
Koldfeber overfpres med tre knuder på tynde 
vidjekviste eller med tråd bundet om kvist (46), 
denne graves ned under trreet; når tråden rådner, 
forsvinder også sygdommen (47), eller den fprste 
fugl, der flyver hen over, får feberen (Spnder
jylland; (48), sml. s. 70. Et bundt afbarkede 
pilekviste ombundet med tråd blev fundet i 
kvindegrav på Fyn (49). Idet man slår knuderne 
siges: N. N. (patienten) er ikke hjemme (Fyn) 
eller: den onde kold' den plager mig, jeg bin
der den fast i denne vidje (50), sml. nedenfor. 
Den kloge kone i Vindblres (Himmerland) lod 
patienter krybe tre gange under et piletne eller 
gennem en bpjle dannet af kvistene, som derefter 
blev brrendt; hun brugte også en krans af vidjer, 
f prst når den var fjemet fra patientens hals og 
brrendt (der lpd da et hpjt knald), kunne han dp 
(51). Bprn med skrever (rakitis) fpres npgne gen
nem en spaltet pilegren eller ring flettet af (helst 
stjålne) vidjer; hvis grenen gror sammen igen, 
bliver patienten rask (bl.a. Fur; 52). Mod sinds
syge skal patienten f pres npgen gennem tpnde
bånd af tre ·pilekviste og disse straks brrendes 
(53). Doktortrceet ved Hobro er omtalt s. 66. 
- For mandens impotens bliver stage drevet i 
jorden gennem vidjekrans (Fyn 1800-t; 54). 
Smertende tand skal stikkes til blods med en 
pilesplint og denne atter srettes på plads (55) . 
Tandpine og koldfeber (malaria) kan også slås 
med spm i et piletrre (56). Klog mand lod pa
tient med tandpine tygge på brpdskorpe med 
magiske tegn, denne blev gravet ned under en 
pil, derefter flrekkede han barken, forsynede en 
splint med magiske tegn, stak tanden dermed og 
satte den på plads igen (57). I en pilekrep skal 
skreres så mange mrerker, som man har vorter, 
og denne kastes bort - finderen får vorteme 
(58); eller den mrerkede krep gnides fprst med 
blod fra vorterne (59). Man kunne finde »vor
tekreppe« endnu i 1880'erne (27). 
En pilekvist skåret St. Hans nat af etårigt skud 
er anvendelig til »frisnit«, dvs. den kan lrege alle 
sår. Klog mand i Hvejsel havde altid under lof
tet en rrekke pinde forbundet som de lemmer 
på patienterne, der skulle behandles (60), i 0se 
sogn behandlede en klog mand pinde af pil groet 
ved vand på samme måde som patientens sår, 
og af pindens udseende sluttede han sig til, om 
såret ville lreges (61), i Smidstrup berprte han 
såret med en afbarket pilekvist og satte den op 
under loftet (62). Andre jyske kvaksalvere gned 
hovedpine bort og berprte knude i mund med 
en pilegren, som <lerefter blev plantet eller gra-
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vet ned i haven. Tungebelregning ved fork!,S
lelse skrabes ni gange med pilespån og denne 
gives til hund (63). Mod rakitis guides patienten 
med riskost, der srettes op i et piletrre (Kolding
egnen; 64). Sytten-årig patient med svindsot 
skulle stiltiende bide i 17 af seljepilens bladknop
per, dem syede den kloge kone i pose, som han 
skulle brere på sig (Jylland 1839; 65). For gul
sot bliver en flaske r!,Sdvin gravet ned under af
sides piletrre og patienten siger f!,Sr solopgang en 
trylleformel (0Jylland; 66). 
Patient med tandpine skal gå til en r!,Sdpil og 
sige: det bryder i trendeme mine, gid det sad i 
r!,Sdderne dine! eller: gid tandpine må vrere i 
roden din (SFyn; 67); for koldfeber (malaria) 
siges til r!,Sdpilen: vi! vi! vi! [vidje], jeg klager 
til dig, den tredje dags feber plager mig! - og 
derefter slås tre knuder på tre grene (SLange
land; 68), i Sundeved: videbusk, o videbusk, hvi 
klager du dig? Den hårdeste kolde den trykker 
mig! Den f!,Srste fugl, som flyver ud af dig, skal 
tage den hårdeste kolde med sig (67), sml. s. 69. 
- For at d!,Slge vrede siges: jeg gik ind ved pil 
og pilekvist, <ler m!,Sdte mig den Herre Jesus 
Krist, osv. (0Sjrelland; 50). 

LITTERATUR: (1) 278 7,1934,191; (2) 488i 2,550; 
(3) 955 1907,92; (4) 885 23,1947,157; (5) 885 19, 
1943,60; 20,1944,34; (6) 885 8,1931-32,15 og 19, 
1943,67; (7) 885 26,1950,156; (8) Kolding Folkebl. 
18/6 1912; 257 6,1923,19; 806 35f; (9) 161 1906/23: 
3281; (10) 885 14,1937,118; (11) 488i 6.1,365f, 488j 

6,169f; 228e 1,291; 1007 1893, lf,14f; 65 18/8 1930 
og 1/2 1950; 524 27/12 1957; (12) 488 4,1880,407f 
og 9,1888,77f; 466 169; 228e 2,581; (13) 891 159f; 
(14) 512 1882,208f; (15) 919 5.3 1876,467; (16) 783b; 

(17) 941d 23; (18) 488 6,1883,202; (19) 455 13/5 
1957; (20) 549 188; (21) 161 1906/23:291; (22) 306b 

15f jf. 450 238; (23) 822 124; (24) 546 24, 1936, 
120; (25) 488i 2,36, 488j 2,5; (26) 488i 1,177; (27) 
19 42,44f; (28) 820; (29) 830 10, 1888,28; (30) 488j 

6,283; (31) 328I 2,169; (32) 1009 7,1918,27; (33) 161 

1906/23:1451; (34) 19 44; 466 169; (35) 519 55; 305 

183; (36) 414 1879,820; 783b; (37) 1004 1632, 79; 
(38) 488 4,1880,371; (39) 941d 14,57; (40) 253 46, 
1953,100; (41) 783b; 919 5.3,1876,472; 328e 57; (42) 
228e 2,430; 760 220,505; 24b 33; 941d 65; (43) 488i 

4,624; (44) 228e 3,1048; (45) 466 78; 328/ 1,33; (46) 
488i 4,596 og 6.2,443; 228c 72; 466b 125; 546 52, 
1964,103; (47) 161 1906/23:2343; (48) 488 9,1888, 
69; (49) 311 1943,181f; (50) 679 1,204,210f,367; (51) 
488i 6.2.446 sml. 456; 748 32f,62; 252 49,1960,203; 
955 1925,80; (52) 488i 4,578f, 488j 4,436f; (53) 328/ 

2,49,149f; (54) 273 199; (55) 769 122 (1700-t); 488i 

4,604 (Mors o. 1800); 328/ 2,63,94; 4880 93f,310; 
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(56) 328/ 2,179 jf. 292 254; (57) 488j 6,322 jf. 326; 
(58) 488i 6.2,453; (59) 891 105; (60) 488 6.1,247; 
228e 1,373; (61) 555 342; (62) 955 1914,199; (63) 
328/ 1,44; 2,179,256; (64) 161 1906/30:2254; (65) 617 

1891,378; (66) 161 1906/24:2143; (67) 830 4,1885, 
135,137f; (68) 278 12,1939,175. 

VBJRVARSIBR, 

KALBNDBRR.EGLBR 

Det varsler tidlig og streng vinter, hvis gr!,Snpi
lens blade kruser sig tidligt på efteråret (Lol
land; 1). Begynder dens ris i strerk frost at 
skinne r!,Sdt, kan ventes snarligt t!,Svejr (VLol
land; 2). Når pilen står med skreg (flagrende 
fr!,Suld), kommer regn »om end aldrig så lidt« 
(3). Efter solhverv 21-22/6 vender pilens og 
poplens blade sig (4). 
Havren skal sås, når pilens blade er så store 
som muse!,Sren (f!,Sr 1700; 5). Viser knopperne 
sig f!,Srst i spidsen af grenene, skal bonden så 
tidligt, inde ved stammen: sent, midt på kvi
stene: det bedst passende tidspunkt (Mors; 6). 
Gror bladene helt ud i grenspidseme, bliver 
komh!,Ssten god (Påb!,SI SVJylland; 7). 

LITTERATUR: (1) 783b; (2) 161 1906/23:730; (3) 
278 1936,23; (4} 19 50; (5) 178 1935,45; (6) 488g 

1,30; 830 8,1887,40; (7) 488g 1,46. 

ORDSPROO 00 TALBMÅDBR 

Man skal sno vidjen, mens den er gr!,Sn - egent
lig om bånd til t!,Snder og kar, kurvefletning, i 
overf!,Srt betydning om b!,Srns opdragelse (1624ff; 
1). Unge piger l!,Sber op som pile (1682; 2). Det 
pusler i pilene, sagde manden - det nrermeste 
trre stod tre mil borte; det suser i mine trreer, 
sagde manden, han havde en pil, der stod en 
fjerdingvej fra gården (3). Se også s. 54. 

LITTERATUR: (1) 586 1,468; (2) 878 1,216; (?) 
519 92. 

PROSA 00 POESI 

NB. Der kan i nogle tilfrelde vrere tvivl om, 
hvorvidt skildringen grelder pil eller poppel (jf. 
s. 72). 
Intet trre herhjemme kan i farvesk!,Snhed måles 
med denne, det er landsens pragtfuldeste vrekst, 
både for sin sk!,Snne, fornerot k!,Slige farves skyld 
og for grenenes prregtige arkitektur, den der al
tid fomemmes gennem det sorte, åbne l!,Svvrerk 
Achton Friis (1). Unge h!,Sje pileskud rrekker sig 
i buskadset med hvide knopper op mod den 
hvidblå himmel og den blanke bark overgydt 
med lys, de svajer som et bundt spyd med en 



skinnende ynde, de ligesom udskyder fine lyn af 
sollys op i det blå rum Johannes V. Jensen (2). 
Risgrerdet ligner en rrekke oprejste sammen
vrevede spyd. Over disse en truende rad af hre
vede knoklede knytnrever, ejendommeligt fan
tasivrekkende virker deres hegn Thorkild Grav

lund (3). 
Pile ... stod som knortede tiggere med flag
rende stride lokker og spejlede sig i de ilende 
gråhvide åer med brune, fade skygger Hans 

Bjerregaard (4) . 
Hun havde lange trinde lemmer, så lydefri og 
friske som unge pileskud Johannes V . Jensen (5); 
snart ung og vidjesmrekker, snart forvokset af 
relde, skrutrygget og puklet. Det hrenger s!6rg
modigt med grenene, eller disse stritter som 
håret på en galning Christian Elling (6). Hun 
er ellers en troldkone, pilen, tiskende, altid fuld 
af mulmets sladder, men god i sit tr!6skede in
dre, god oppe i sit sorte hoved, hvor der bor krre 
i munden på hende Martin A. Hansen (7). 
Piletrreerne havde uldvanter om deres blomster 
H. C. Andersen, Arets Historie (1852). 
Kuglekronede s!6lvpile står der omkring, · drag
ne på diget som perler Valdemar Rlj}rdam (8). 
De gr!6nne pile puffer til hinanden · som b!6rn i 
krededans langs gr!6ft og dige Valdemar Rlj}rdam 
(9). Pilen strrekker sine grene • som et menne
ske, der vrekkes • strrekker sine arme og ånder 
dybt og lrenge L. C. Nielsen (10). Med kuldskrere 
rygge • står pilenes stammer • som halvgamle 
jomfruer • efter et bad. Tom Kristensen (11). 

Som lapse svajer pilene • i gr!6nne sn!6rlivsfrak
ker H. C. Andersen. Alle de pile langs åbred
dens side, • de stod med mosfrakker på Axel 
Holst (12). 
Pilen, der er kroget, • så at man ser dens vrelde, 
· har et stort hoved · og stritter med håret • som 
af en mregtig manke • og ligner fuldstrendig · 
Ludwig van Beethoven. Orla Bundgaard Povlsen 
(13). De stynede piles lemlrestede kroppe • krav
ler som et geled af kr!6blinge .. . Grethe Heltberg 

(14) . For oven en opsvulmet, svampet knold · 
med vorter som !6jne, synske og onde, · en 
klump, der hvrelver sig n!6gen og gold, · med 
dybe huller, som åbne munde. · · Som stivnet 
midt i en skrelven, et gys, • hver mund er et råb 
om endnu en nåde Otto Asmus Thomsen (15). 
Som troldt!6j, der sneg sig til m!6rkets egn, · en 
klynge af knortede pile Axel Juel (16). Den sty
nede pil ved den lerede mark • har mistet sit blu 
og har åbnet sin bark, • sin grestmilde kappe og 
blottet sit vrag, • et tvek!6nnet indre af fertil og 
bag, • af falliske syner og vrrengede sk!iid, • en 
negersort tr!6ske af udslukket gl!6d. • • En heks 

Piletrr,e tegnet af Vilhelm Pedersen. 

i hver pil og en trold i hvert trre, · et udadvendt 
sk!iid og et indadvendt knre, · et gejlt kogleri i 
hver stamme og stump, • en kropslig forening af 
favn og af gump Tom Kristensen (17). 

Nu drager grerdets gråpil · sj.ijlvperlerne på rrek
ke Johannes Jl/)rgensen (18) . Pilen gynger lys 
på s!6lverrakler Johannes V. Jensen (19), bl!iidt 
og yndigt • med s!lllvets skrer og guldets glans 
fra pile • og vidjer sig raklerne fremskynde, · 
som f!6rste smykker for genf!6dte Forår J. H. 

Smidth (20). Knoppede pile står i krans om 
kreret. • Hvor tret de sidder på de brune stilke, • 
de s!61vgrå bolde, fine som spunden silke! Anna 

Baadsgaard (21). 
Hreng, pil! din uldne vante ud H. C. Andersen, 

Snemanden (1861). Pileblomstens glatte kind · 
glinser bl!iidt som museskind • langs de lune 
diger Ludvig Holstein (22). Pileraklernes sving
lende larvekroppe Tove Meyer (23); og mose
pilen knejser stolt • ret som en greslingmoder, · 
der viser frem sit f!6rstekuld • af lådne, hvide 
poder Niels M. Gerald (24). Greslinger! Gres
linger! Dunbl!iide, gule, • sidder på grene som 
småbitte fugle Kristen Beck (25). 
Nu salver pilen de gule rakler • og honning dryp
per fra poplens gren Ludvig Holstein (26). - Lad 
pile stå ved vejen • og jordbrer vokse r!6de, · 
med mindre I vil kede • den kommende slregt tiI 
d!iide. Sophus Claussen (27). 
H. C. Andersen, Under Piletrreet (1853); Anna 
Baadsgaard, Knoppede Pile (21); Lauritz Larsen, 
Sejpil (28); Valdemar R!llrdam, Greslinge-Pil 
(29); Sigurd Swane, Sangen til Pilene (30). 

LITTERATUR: (1) 269 2,290; (2) 433c 9; (3) 306b 

321; (4) 76b 201; (5) 433/ 6; (6) 213 78f; (7) 333c 

124 jf. 145; (8) 789c 44; (9) 789y 96; (10) 647; 

(11) 492c 24; (12) 395 36; (13) 731b 66f; (14) 365d 

14; (15) 899 17f; (16) 447c 15; (17) 492h 19; (18) 
463b 43; (19) 433m 30; (20) 842 103; (21) 119 41; 
(22) 397c 62; (23) 598d 34; (24) 300; (25) 54 69; 
(26) 397/ 52; (27) 131 56; (28) 529c 23; (29) 789q 

28; (30) 874c 26. 
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