
Hver frugt, madame, skal kendes på sin kreme. • 
Det var på Dem, jeg trenkte, da bag skallen • 
jeg fandt en si;Sd, men meget lille hjerne. Hans 

Hartvig Seedorff (7). 

LITTERATUR: (1) 449 1938,43; (2) 449 1939,15; 
(3) 878 1,198; (4) 466 249; 830 6,1886,22; 885 2, 
1925-26,188; 310 2,1857,146; (5) 449 1952,26 sml. 
488n 140; (6) 519 134; (7) 821o 44. 

Birk, Betula 

Vortebirk (Betula pendula) og Hvid- eller Dun
birk (Betula pubescens) er almindelige i parker, 
haver og moser, plantet eller vildtvoksende. 
Gracii;Sse trreer med tynde, ofte hrengende grene 
og kviste, der som navnene antyder er besat med 
henholdsvis harpiksvorter og dunede. De ydre 
pergamentlignende korklag på reldre trreer giver 
stammen en smuk hvid farve. Hunraklerne kom
mer frem i april-maj samtidig med li;Svspringet 
og umiddelbart efter at de overvintrede hanrak
ler har strakt sig og er begyndt at sti;Sve. 
Navnet birk er frellesgermansk (oldnordisk 
bjork), på dansk litterrert fra o. 1450, men be
lagt fra reldre tid i stednavne: Birkenres 1199ff, 
Birkelse 1204ff, Tibirke 1218ff (se nedenfor), 
Birkholm 1231ff s.f. Fyn, 0stbirk 1267ff (Vest
birk 1425ff), Birkeri;Sd 1307ff, Bjarup 1350ff i 
Gjern herred, Birket 1354ff VLolland, måske i 
Bjernres 1100-t ff (Biarknesz) på Lolland. Birk 

fi;Sres tilbage til sanskrit (oldindisk) bhurja 
'stråle', beslregtet med reldre dansk bjrert = 
skinnende, blank, og hentyder til den hvide 
stamme (1). De mange stednavne med birk-, 
navnlig i Jylland og NSjrelland (2), vidner om 
trreets store udbredelse fi;Sr bi;Sgen blev det do
minerende skovtrre; endnu o. 1800 fandtes store 
birkeskove ved Silkeborg, Rosenholm n.f. Arhus 
og i NSjrelland (3). Tibirke tydes som 'birke 
viet Ti', dvs. en birkehegnet lund, hvor man of
rede til Ti eller Tyr (4). 

I Birkeri;Sd kommunes våben fra 1922 findes to 
birketrreer. 
Oprindelsen til navnene birk, birketing, birke
dommer var nreppe, at trreet i reldre tid blev 
plantet som hegn om tingsteder (4), men er 
snarere hentet fra den birkebevoksede Biärkö i 
Mälaren, der i vikingetiden var en stor handels
plads, og hvis retsorden via Skåne kom til Dan
mark (5). 
Den hi;Sjnordiske art Dvrergbirk, Betula nana, 

udgjorde i reldre Dryastid o. 15.000-10.000 f. 
Kr. en vresentlig part af landets plantevrekst, 
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men er forsvundet og kendes kun fra mosefund. 
Flager af fyrre- og birkebark drekkede gulvet i 
hytter fra Maglemosetiden (Holmegård) o. 5.000 
-6.000 f.Kr. (6). Fiskeredskaber, bl.a. ålekube, 
af flettede birkeris og fyrrekviste (eller -ri;Sdder?) 
kendes fra Ertebi;Sllekulturen o. 4.000 f.Kr. til 
begyndelsen af yngre stenalder (7). I Egtvedpi
gens kiste (reldre broncealder) var ved ligets fi;Sd
der stillet en birkebarksspand med tyttebrervin. 
En slev af birketrre blev fundet i et hus fra rel
dre jemalder i Ginderup Fyn (8); på en old
tidsplov fundet i Dunneruplund ved Vejle og 
dateret o. 500 f.Kr. er åsen af birk, skrer og 
styr af eg (9). 
Birkebegs-klumper er fundet i mange sten- og 
broncealdergrave; materialet blev brugt som tret
nings- og bindemiddel eller »kit« til ornamen
tale udsmykninger, fyld i hule genstande m.m., 
i jernalderen til at freste beviklinger om buer og 
pilestager (10). En krukke fra keltisk jernalder 
o. 400 f.Kr. i Dyrk.er mose ved Ulstrup var re
pareret med birkebeg og påklrebet strimler af 
trreets yderste tynde korklag (11). 

Yngre runerrekke (o. 800 e.Kr.) havde et tegn } 
for nau/j (ni;Sd) og ~ for trreet (eller birkeris). 

LITTERATUR: (1) 827 1,30; 955 1921,66f; 159 

1936,82,93; (2) 148 2,29,66; 6,180; 8,109 jf. 82; 9, 
207; 11 81,93 jf. 141; 12 112,127,182f; 13 61; 689 1, 
190; (3) 667 4,1802,27; (4) 919 5.3,1876,147; (5) 

690 2,692; (6) 254 1951,69; (7) 254 1952,91-100; 
(8) 254 1930,27; (9) 955 1941,lOlff; (10) 96 23; (11) 
996 1940,4. 

NAVNGIVNE 0G MARKANTE BIRKE 

Kejsertrreet i Hornbrek plantage, kejser (czar) 
Alexander den Tredje skar i stammen et kronet 
A III (1). 
Wellendorfs Birk ved Jregerspris var opkaldt ef
ter forstmanden Chr. Wellendorf (di;Sd 1859) (2). 
Maries Birk ved »Fjordvang« i Ejby pr. Kirke
hyllinge, plantet o. 1880 af husmandskonen Ma
rie Nielsen, der satte et trre, men fra roden ski;Sd 
tre lige store stammer op. 
De syv Brpdre eller De syv Spstre i Blykobbe 
plantage på Bornholm; stammen spaltet i syv 
dele (3). 
Fem Brpdre ved GI. Ri;Snnevej gennem lyst
skoven nrer Hasle, fem trreer vokset op af 
samme rod (4). 
Jespers Birk ved Jagtvejen i Almindingen, visnet 
og toppen afbrrekket (1934), men resterne må 
ikke fjernes, da der blev sat ondskab i trreet. Det 
var o. 1914 mrerket ud til freldning, men en 
gammel skovarbejder nregtede at gi;Sre det, for så 



Vortebirk. (BS). 
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blev han kr!6bling. En kone havde hrengt sig i 
trreet, hver torsdag nat kmelede og bad hendes 
mand ved det (5). 

I Slagelse anlreg blev marts 1943 plantet en birk 
- »det frellesnordiske trre« - til minde om val
gets nationale manifestation (6). 
Et birketrre i Tomrnerup prrestegårdshave be
tegnes som Danmarks, måske Nordens stj6rste 
(1926; 7). 

LITTERATUR: (1) 930 3,1954,106; (2) 948b 57f; 

(3) 92 33,1950,70; 148 10 120; (4) 148 10,41 (1922), 

131; (5) 822 118f; 91 259; (6) 486 30/3 1943; (7) 280 

30/ 5 1926. 

BIRKESAFI'EN 

»Dersom man om foråret vil bore bullen af 
dette trre igennem med et bor, da drypper og 
rinder et klart vand ud deraf, hvilket har en 
ikke uliflig smag« (1648; 1). Saften tappes i be
gyndelsen af maj, hullet bores 1-2 alen fra jor

den og en udhulet pind stikkes deri. De fleste 
koger saften med malt som !61 eller kun med 
humle og tilsat grer, man får da »en ganske god 
og lreskende sommerdrik« (slutningen af 1700-t; 
2). Af saften kan med grer fremstilles en mous
serende, lidt syrlig og tj6rststillende vin (3) . 

Vor birk giver os både vin og brj6d [af barken], 
· det sidste tjenligt i hungersnj6d, • det f!6rste er 
vel kun så som så, • går ned, når ej anden vin er 
at få. St. St. Blicher (4). 
Der angives forskellige mål for, hvor megen saft 

der kan tappes. Et stort trre giver op til 5-6 
spandfulde og kan tappes i 48 timer uden at 
lide skade (2), på et d!6gn 10-15 liter (5), en 
rniddeltyk stamme i lj6bet af nogle dage 20-25 
liter (6) eller kun 4 kg (7). - En krybskytte på 
Hillerj6degnen hentede om natten birkesaft fra 
skoven, men tog aldrig mere end en liter af hvert 
trre - ellers ville det gå både barn og trreet ilde 
(8). 

Fra en lille birkeskov j6st for Tj6nder henter en 
parfumefabrik om foråret saft (i 1955 600 liter), 
der tilsrettes hårvand; fuldvoksne trreer giver 50 
liter årlig, men man nj6jes med at tappe 12-15 1 
af hvert (9). 
Flyder endnu i december birkens saft, • fanger 
vinteren ingen styrke og kraft (10), sml. s. 244. 
Til safttapningen kan måske henfj6res stednav
net Osebirke (os = saft), en forsvundet bebyg
gelse nrevnt 1303 i NSjrelland (11). 

LITTERATUR: (1) 697 28; (2) 576 l,1796,113f; 509 

l,1798,53f og 2,1799,89; (3) 739 1,1796,660f; 515 

Birkestammer. (:EH). 

1854,182; 393 48 (1938); (4) 78c 19; (5) 653 2.1, 

1803,232f; (6) 245 13,1900,175f; (7) 599b 1,128; (8) 

107 1946; (9) 10 14/4 1955; 455 9/ 5 1955; 725 28 / 6 

1955; (10) 396 4/12 1912; (11) 148 2,9. 

K VISTENES ANVENDELSE 

På Bornholm bliver af kvistene bundet lade
koste (1700-t; 1), gade- og lokoste, finere stue
koste, det sker navnlig i R!6 sogn, hvorfra en 
del sendes til Kj6benhavn (1804; 2); birkekoste 
srelges o. 1890 i Allinge (3). På Fyn bindes de 
fineste koste af birkeris (o. 1800; 4); birkelimer 

nrevnes fra bl.a. Skanderborg amt (1843; 5), i 
Aalborg amts skovegne lever mange husmrend 
af at stjrele ris til og binde disse koste, som 
srelges i kj6bstrederne eller udskibes (1810; 6). 
Også på Bornholm stjreler man af birke plantet 
mod sandflugten (2). - Når kornet er kj6met og 
»kastet«, fejer man stakkene eller krememe op 
med en birkekost (7). Den bruges til at feje gade 
med (1916; 8). - Når en karl vrelter med et lres 
hj6, binder man en birkekost på hans ene ben 
(Silkeborgegnen; 9), måske som et skremtende 
mrerke; det er en karl, man skal vogte sig for -
jf. Vagervresenets brug af sammenbundne bir
keris som sj6mrerker (»koste«), de anvendes også 
til at markere omkj6rsel fra snedrekkede veje. -
»Heksekostene« (s. 245) bliver undertiden skäret 
af til brrendsel i bageovnen (NFyn; 10). 
Til bohavet i enhver ordentlig dagligstue hj6rer 
et solidt birkeris, gerne anbragt over alkoven 
eller bag spejlet, så bj6rnene altid kan se det 
(Jylland o. 1850; 11), og skolemesteren afbildes 
ofte med tugtens »Jens Birkeris« (12). »Her er 
en smuk birkeskov ikke langt fra Ribe, den gj6r 
gode disciple! « svarede rektoren, da Christian V 
spurgte, hvorfor så mange lrerde mrend var ud
gået fra byens latinskole (13): 
Du er skolemestres og stuepigers trre. • Hun 
fejer gulve med dine stumper, . og skolemeste
ren fejer ... • Vor birk for snavs monne rense 
fjrele · så vel som for synder de unge sjrele St. 

St. Blicher 1844 (14). 
I en vuggevise fra 0Fyn blev sunget: »Ding
dang, klokkesang, bring barn i seng med birke
ris« (15), og »rodlj6st trre brerer sjreldent frugt, 
undtagen birken« (Anders Sj6rensen Vedel; 16). 
- Ugemingsmrend blev hudstrj6get med birkeris 
(17); »et forskrrekkeligt trre i henseende til, at 
risene, som blev håret af j6vrighedspersoner til 
skrrek for misdredeme, blev taget af birketrre
erne« (1774; 18). 
Af kvistene flettes kreaturbånd, fiskekurve og 
vognfadinger (1761; 19). De blev forhen brugt 
til at piske fl!6deskum med. Grer til brygning 
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Bygning af gcerde af birkeris. Tegning i Den danske 
Kalender fra 1513. Det kgl. Bibliotek. 

opbevarede man på gamle birkeris (20), og et 
birkeris (eller langhalm) lå på rostkarrets bund 
(21). 
Maj var i a:ldre dansk både måneden og nyl!Zl
vede kviste bl.a. af birk, hvormed man smyk
kede husene (1600-t; 23) og kirker (Vium 1795; 
24); det er bevaret i udtrykket »at maje sig ud«, 
sml. bj21g, bd. 2 og hceggemaj om ha:g (Prunus 
padus). Bislev i Aalborg amt havde en birk som 
majtra: (25). Med »kirke-maj« pyntes kirkesto
lene til pinse og St. Hansdag (o. 1700; 26). Pin
selj21rdag henter karlene udsprungne birkegrene, 
mens pigerne binder blomsterkranse, begge an
bringes på majtra:et, også kirken pyntes med 
birkelj21v (Jylland; 27), sml. b!Zlg, bd. 2. I Vend
syssel bliver stuerne til pinse (28), på Bornholm 
(Bodilsker) til St. Hansaften (29) pyntet med 
birkeris og pors, som giver en behagelig duft; 
man stikker grenene op under loftbja:lken eller 
bag skilderier, spejlet, bornholmeruret osv., sml. 
skovma:rke bd. 4. 

LITTERATUR: (1) 942 65; (2) 92 33,1950,67 og 32, 

1949,80; (3) 449 1950,21; (4) 278 1,1928,186; (5) 812 

708; (6) 57c 2,1810,225; (7) 297c 91; 760 414; (8) 

622b 93; (9) 328c 78; (10) 634 12102; (11) 1007 

1898,103f; (12) 919 5.3,145; (13) 46 76; (14) 78c 

19; (15) 466 307; (16) 586 2,456; (17) 253 1923,197; 

(18) 452 1,157; (19) 696 100; (20) 1012 1930,63; (21) 

670 (tillreg) 1,1801,360-75; (23) 1004 1634,32; (24) 

77 79; (25) 252 40,1951,135; (26) 613; (27) 488f 4, 

20f, 488g 4,202f; (28) 161 1906/23: 1173; (29) 91 

1,1944,243. 
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LJEGEMIDLER 

Olien af bra:ndt birkeved smj21res på frostsår 
(1632; 1). 
Simon Paulli 1648, 28: saften er god at drikke 
for bla:resten; et dekokt af bladene la:ger vat
tersot og »den uhumskhed og va:dske«, som gi
ver kl!Zle og skab på ha:nderne. Med olien af 
bra:ndte kviste la:ger man rifter på fingrene, 
som kommer, når »kvinder som idelig sidder 
ved deres rok og spinder og må med rok og ten 
fortjene deres f!Zlde« ja:vnligt tra:kker i tråden. 
Olien la:ger også sprukne kvindebryster; asken af 
de bra:ndte kviste fjerner »det k!Zld, som vokser 
ud af bylder«. 
Den friske saft virker sved- og urindrivende, 
blodrensende, affj21rende, oplj21sende på bla:resten 
og nyregrus, mod vattersot, skj21rbug, gulsot, 
udslet, indvoldsorm (1761-1807; 2). Drukket i 
stj21rre ma:ngder uddrives de legemsva:sker, som 
kan give sygdomme. »Man vil påstå, at ma:nd, 
som er na:rved at spille den a:gteskabelige ban
kerot, igen skulle komme til kredit ved rigelig 
nydelse af denne drik«; efter inddampning fås 
en sveskemos-lignende sirup, der virker aff!Zl
rende: »En skovarbejder ... havde en aften hem
melig tilvendt sig henimod 3/4 pund af denne 
sirup, men måtte om natten bj21de med over 30 
l!Zlbegange« (1854; 3). - Birkens saft er anf!Zlrt i 
farmakopeen 1772. Den drikkes mod kirtelsyg
domme (4). 
En te af bladene bliver drukket mod leverlidelser 
og vattersot (Bov SS'-lnderjylland o. 1880; 5). For 
gigt tages tra:ets saft (SSja:lland; 6) og birkeris 
la:gges under patientens underdyne (VFyn; 7); 
der tilrådes en te af de spa:de, tj21rrede blade (8) 
eller at pakke kroppen i friske blade for at få 
den til at svede (4). 
En la:gekyndig bonde (d!Zld 1789) på VFyn ordi
nerede majsmj21r kogt med birkemel som omslag 
på ha:vede eller hårde kvindebryster (9). Diegi
vende kvinders sprukne brystvorter bades med 
et vandafkog af barken (10). Naturla:ge i Tj21n
der giver kra:ftpatienter bl.a. en te af bladene 
(11). Udsla:t vaskes med et dekokt af birke
grene, a:renpris og kalmm, (Bov; 5). - Saften 
tilla:gges hårva:kstfremmende kra:fter og blan
des i hårvande. Bladene fj21res på apoteker. 
For koldfeber (malaria) går man med birkebark 
i stj21vlerne (Lolland o. 1870; 12). Patient med 
brok og stensmerter urinerer på to birkegrene 
og disse la:gges et tj21rt sted eller graves ned (13). 

Hest med ha:vet hals vaskes med birkelj21v og 
malurt i en skarp lud (1727; 14). Bladene an
vendt som foder va:rner fårene mod vattersot 



o.a. sygdomme, et udtrrek af de tj1lrrede blade 
giver en sund drik for kvreget (1796; 15). 

LITTERATUR: (1) 4880 129; (2) 696 1761,94f; 739 

1,1796,660{; 509 2,1799,87,90; 653 2.1,1803,132f; 217 

1807,24; (3) 515 1,182f; (4) 408 17,55; (5) 634 12022; 

(6) 495 11,1966,189; (7) 634 12102; (8) 32 66; (9) 

249 5,1912-15,162; (10) 327 17; (11) 107 1951; (12) 

919 5.3,1876,146; (13) 328/ 1,178,216; (14) 83 56; 

(15) 739 1,660f. 

ANDEN ANVENDELSE, VEJRVARSLER 

Barken blev forhen anvendt til garvning, isrer af 
ruslreder, som heraf fik en srerlig duft (1). Den 
er i middelalderen på Fyn brugt til hustrekning 
(2), senere til vregbeklredning i bjrelkehuse og i 
kurve (3). Fiskere benytter undertiden et udtrrek 
til bejsning af garn (4). I dyrtid kunne barken 
blandes i brj1Sdrnel, i j1lvrigt anvendtes den til 
fårefoder (5). 
Birkens unge friske blade tjente til at farve uld 
og linned gult med (Salling 1686, Djursland 
1768; 6), kogt med alun, vand og kridt; alunbej
set uldtj1lj blev grj1Snliggult (7), hvidt tj1lj mj1Srke
gult - lj1Svet skulle stjreles, ingen måtte sige no
get rosende under farvningen, for så blev re
sultatet rnislykket, ordet »rj1ld« kunne dog af
vrerge uheld (Randers amt 1810, Jylland o. 
1835; 8). Den friske bark med alun farver rj1ld
brunt (9). - Soden af brrendt birkeved gav en 
bogtryksvrerte og malerfarve (5, 10). 
Bladene kan om foråret spises som salat (5), 
tj1lrrede anvendes som vinterfoder til får og ge
der (11). 
Lidt birkesaft i mrelk til ost skulle beskytte den 
mod maddiker (5), det samme gjaldt de friske 
blade lagt ved ost (12) . Dekokt af blade og 
kviste blev strj1lget på heste som vrem mod fluer 
(5); spidsen af birkeris indgik i et afkog til kvreg
vask mod fluer (13). 
Veddet blev anvendt til hjul, slreder, redskaber 
(14), som gavntj1lmmer og brrendsel, af drejere 
til spinderokke m.m., det knudrede (masrede) 
ved til indlagte arbejder, tobaksdåser (5), end
videre sprer og lregter, af skomagere til !rester 
og hrele (15), svovlstikker (Jylland; 16). Skov
fogeden på Kalbygård skar vinteraftener fidi
busser af birketrre og solgte dem med god for
tjeneste (17). 
Veddets anvendelse efter 1900: vognstrenger, 
drejer- og snedkerarbejder, bygningstj1lmmer, 
brrendsel, tj1lffelbunde og trresko (isrer MJyl
land), skeer, skomagerplj1Skke, nu mest til mj1lb-

ler, parketstave, krydsfiner, i j1lvrigt bj1Srster, Skolemester med birkeris. Kalkmaleri i Tuse kirke 
dolke, emballage, gevrerkober, hegn, legetj1lj, ca. 1475. 
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