
slanke i soldags ynde, • så kvinde-vege i storme
sus, • så klage-tnette i uvejrs brynde • og aldrig 
toner som orgelbrus Erich Erichsen (35), sml. eg 
(bd. 1). Hvor bplgen larmer hpjt fra sp • om Dan
marks gamle rige, • hvor bpgen kranse.r land og 
p • som uskyld slettens pige Chr. Wilster (1827). 
Der er en pige i bpgehvrelvet, · hver gang de 
grs,Snnes, de svale trreer. • Let ånder lpvdybet. Lyt 
til skrelvet, • som ss,Sdt förråder, at hun er nrer. 
Piet Hein (36). Bpgen hedder Hjertenskrer, · 
hun er så rank og skrer, • hun er så jomfrufin • 
i sit lysegrpnne lin Ola/ Gynt (37). Bpgen, bru
den, står og bruser • i sin svale yndighed Fred
rik Nygaard (38). 
Ah Gud, hvor var bpgene lyse i dag, • som 
grpnne små viftende silkeflag! Thorkil Barjod 
(39). Frisk og grpnt er håbet i vort hjerte · som 
bpgeskoven, når den springer ud Hansigne Lo
renzen (40). Ud over landet om hpj bag hpj · 
bruser dens lette skum. · En hvisken går gennem 
det lysgrpnne lre, · bpgen, bpgen! • En dag er al 
Danmark et lykkeligt trre: bpgen. Piet Hein (41). 
Vi synger, mens vi plukker af det grpnne bpge
lpv, · og vi fletter Danmarks sommer i vor hat 
Svend Rehling (42). 
Brus nu, tingrå bpgestammer, over svale anemo
ner, • vug nu alle grs,Snne grene, luft nu, blad, 
den skrere hud Ludvig Holstein (43). Som en 
bro i det blå er min luftige bue. • Som et tin 
slutter barkbrynjen stramt om min arm. • I min 
krone er skjul for den rugende due, • som vil 
rede sin seng i en klpft ved min barm Ludvig 
Holstein (44). 
Det trre har kronen bäret, • af dansken dron
ningkåret · som hersker over skov og krat • i 
mangen sommers solskin• og spdmediset nat Ola/ 
Gynt (37). For grresset skygger den svajende bpg, 
· thi sprrengt er egenes grå tyranni. • Ind under 
korntunge bakkestrpg • bor en nation, som er 
glad og fri [bpgen = bpnderne, egen = herre
mrendene] Sophus Claussen (45). Og er der lidt 
mageligt ved svendene her: • det kommer af de 
skyggefulde bpgetrreer! Chr. Richardt (25). Dig 
skyldes det mest, når den danske mand • altid 
har trenkt sig det gamle land • som en skpn og 
bevarende kvinde Victor Dantzer (46). Bpgetrre i 
en fremmed vår [Italien], • det har vi begge san
det, • et sekund er som dag og år • i drpmmen 
om moderlandet Hans Ahlmann (47). 
En blodbpg hpjt sin krone brer' • med lpvets 
dunkle bronceskrer, • blandt Nordens blonde bp
getrre'r · en fremmed, sydlandsk type Otto C. 
Ftjnss (48). 
St. St. Blicher, Bpg (1844; 49); Victor Dantzer, 
Bpgen (46); Otto C. Fs,Snss, Blodbs,Sg (50); Vil-
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helm Gregersen, Dejlige Bpgeskov (51); Piet 
Hein, Pinselpvet (52); Kai Hoffmann, Den grpn
ne Skov (25); Ludvig Holstein, Forårsbs,Sgen 
(44); Axel Juel, To Bpgetrreer (27); Johannes 
Jprgensen, Bpgeskov (53); Chr. Richardt, Sko
vens Saga (54) 

LITTERATUR: (1) 386i 26-28; (2) 754 58; (3) 173 
1932-33,52; (4) 754b 104,106; (5) 312 16; (6) 961 
7; 433l 158; (7) 665k Xll.2; (8) 433x 164; (9) 979 
13,17; (10) 730c 36; (11) 82lj 7; (12) 361g 145; (13) 
433t 193,203; (14) 600b 234; (15) 4331159; (16) 616b 
202f; (17) 64 7 /11 1950; (18) 455 3/9 1950; (19) 
774 37; (20) 961 143f; (21) 64 17/4 1954; (24) 980e 
93; (23) 433k 37,45; (24) 621 157-59; (25) 386d 17; 
(26) 601 21f; (27) 447b 25; (28) 761b 37; (29) 976d 
47; (30) 556d 49; (31) 758 10; (32) 766 43, 766g 65; 
(33) 203d 33; (34) 48c 19; (35) 218 47; (36) 361e 
14; (37) 316b 11,55; (38) 664b 32; (39) 48b 13; (40) 
554 11; (41) 725 12/5 1951; (42) 759c 39; (43) 397c 
75; (44) 397h 16; (45) 131 3; (46) 179 79f; (47) 9d 
30f; (48) 283h 19; (49) 78d 28,151; (50) 417 nr. 5, 
1901; (51) 307d 33; (52) 361/ 28; (53) 463g 41-43; 
(54) 766g 65-68. 

LEgte Kastanie, Castanea sativa 
Hpjt trre med aflange, blanke, skarpt tandede 
blade, lange rakler og i hver langpiggede frugt
skal tre store brune npdder. Vildtvoksende i 
Balkanlandene, måske også de sydlige Alper; 
plantet i haver og parker, isrer på perne, og hist 
og her i skove. 

Kastanie begyndelsen af 1400-t ff (castane, ca
stan) gennem latin fra grresk kastanea og måske 
oprindelig et lilleasiatisk ord. Maroner, maron
kastanie 1795ff af fransk marron = spiselig 
kastaniefrugt; kastaniebf(Jg 1798-1820, trreet blev 
opfattet som en art bpg. 

LITTERATUR: 689 1,295. 

HISTORISK 

Trreet blev rimeligvis indfprt allerede i munke
tiden; barken nrevnes i lregeråd fra begyndelsen 
af 1400-t (1). Herluf Trolle skriver 1558 til Bir
gitte Gpye og beder hende opbevare 20--30 krer
ner i sand i krelderen på Herlufsholm (2); 1569 
plantede man regte kastanie i Skanderborg 
dyrehave, npdderne var en populrer spise ved 
hoffet (3), 1579 leveres 1 td. kastanier til en 
adelsmand i Odense (4). 1648 oplyses, at trreet 
tilsyneladende trives godt, stammen kan vrere 



så tyk, at tre mrend nreppe kan sprende om den, 
men frugterne bliver mindre end dem, der »sen
des bid ind til os« fra andre !ande, hvert år kan 
de kfllbes »i stor mangfoldighed her i k!llbstre
deme« (5). 
Danmarks reldste, stfllrste og bedst kendte ek
semplar blev (tillige med et andet) sået 1699 af 
Fr. Rostgård i Krogerup have ved Humlebrek, 
krememe bragte han med hjem fra Frankrig 
(3); trreet bar frugt f!llrste gang 1738, sommeren 

1826 kunne kammerherre Bruun sende en tfllnde 
modne kastanier til prins Christian (senere Chri
stian VIII), og 1899 var det 15,6 m h!lljt, stam
men 5 m i omkreds, kronen ca. 68 m; det blev 
strerkt beskadiget i vinteren 1941--42 og måtte 
freldes o. 1950 (6). Et eksemplar i Rudk!llbing 
apoteks have menes plantet ved dets oprettelse 
1705 (7); et andet kaldt »Danmarks reldste og 
stfllrste« blev freldet i Kirkeskoven ved Nrerum 
vinteren 1948--49 (8). 
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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 
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