
Midt i en sp der står en hvid buket • af 
npgne birke, der som hvide sejl, . som elverpi
ger, svrever fint og let • uden at se sig selv i 
spens spejl Hakon Holm (24). Sagn om svundne 
somre suser • gennem eders grenehvrelv, • alle 
lyse nretters saga • hvisker i dets vege skrelv, . 
alle sagn og dybe drpmme • dvreler hos jer, er 
jer selv K. L. Kristensen (25). Birken bpjer sit 
hoved • srenker det tyst og trret - . birken er af 
en elskelig • fin og forborgen ret Hans Ahlmann 

(26). 
Der vrelder lys fra hrengebirkens. grene, . en 
regn af guld, en funklende kaskade Anna Baads

gaard (27). I tjprnens purr som i en taters 
manke • var flettet birkens gulddukater blanke 
Otto C. F(/mss (28). - (Vinter på kirkegård) små 
klokker af iskrystaller • i kvistene klirrer og kal
der, • vi dpde skal ikke i kirke, . vi har kun de 
kimende birke Otto Gelsted (29). 
Ludvig Holstein, Syv Birke (30); Valdemar Rpr
dam, Amose-Birkene (31); Chr. Stub-Jprgensen, 
Birkene på Hpjlyngen (32). 

LITTERATUR: (1) 51c 61; (2) 821j 16,28; (3) 333f 

39; (4) 433d 268; (5) 774 42f; (6) 415 lf; (7) 730b 

87; (8) 735b 96; (9) 9d 44f; (10) 776b 105; (11) 421 

39; (12) 78c 20; (13) 39 42f; (14) 199c 14; (15) 387c 

21; (16) 365d 14; (17) 753c 56; (18) 283b 102f; (19) 
868c 96; (20) 888b 32; (21) 404 11; (22) 967e 40; 
(23) 743 20; (24) 392e 49; (25) 490d 55f; (26) 9c 74; 
(27) 119 25; (28) 283j 71; (29) 298e 38; (30) 397c 

36; (31) 789q 24f; (32) 289 2,1930,37f. 

El, Alnus 

Vildtvoksende og mest almindelig i fugtige skove 
og langs vandJpb er R0DEL, Alnus glutinosa, et 
middelhpjt trre med sprukken bark og rund
agtige, noget klrebrige blade; på grenene 
sidder hasselnpdstore, sorte hunrakler fra forrige 
og grpnne fra sidste år. Efter freldning farves 
veddet teglstensrpdt. Hvm- eller GRÅEL Alnus 

incana, kendes på sin lavere stamme, glattere 
splvgrå bark og ikke rpdfarvende ved, ikke 

Elletrunter ved Naaege. Litografi efter billede af Joh. Boesen. M. Galschipt: Danmark, I, 1887. 
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Gårdpumpe og trug af el i bondegård ved Tisvilde. M aleri af P. O/sen-Ventegodt, 1918. Privateje. 

klrebrige, men på undersiden gråfiltede blade. 
Indfprt fra Norge o. 1765 og plantet i skove og 
parker undtagen på .tErp. 
El o. 1450ff, alre (flertal), o. 1450 ellre; frelles
germansk, oldnordisk olr, elrir, af uvis betyd
ning; indgår i mange stednavne og slregtsnavne: 
Allindelille 1257ff MSjrelland, Elkrer 1327ff, 
Ellehavegård 1336ff Lolland, Ellerpd o. 1370 
NSjrelland, Ellinge 1408ff 0Fyn, Elbrek 1429ff 
Vor herred, måske i Allerpd 1260ff NSjrelland, 
Ellerup 1388ff Gjernherred, Allinge 1392ff på 
Bornholm; ved Skydeelle 175lff ved Hasle blev 
holdt skydepvelser; endvidere Ellehave, Elle
mose, Ellekilde (1). 
Et grandebrev 1765 for Vistoft på Mols på
byder hver bymand at opelske nogle elletrreer 
og der fastsrettes straf for at beskadige dem (2). 
På Bornholm blev o. 1827-30 plantet ca. 30.000 
elle og 40.000 fyrrer mellem klittag (hjrelme) 
mod sandflugt (3). 
Landets vistnok tykkeste rpdelle ...,. indtil 3.42 m 

i omkreds - står (1914) i Komp Adal ved Vis
borggård i Himmerland (4). 

LITTERATUR: (1) 689 1,58f; 159 1936,93; 148 2,26, 
55,99; 10 38,43; 11 147; 12 116,200 og 13 187; (2) 
794 2.3,1891,92,12; (3) 92 32,1949,76,79; (4) 921 26, 
1914,57; 622b 81. 

ANVENDELSE AF VED, GRENE, BLADE M.M. 

Sammen med egen udgjorde rpdellen ca. 5.000-
1.000 f.Kr. stprsteparten af Danmarks skove. 
Fra den samtidige Ertebpllekultur er af elleved 
fundet adskillige både ( 4-7 m udhulede stam
mer), i Amosen VSjrelland en lav skål og i Or- .. 
drup mose en grydeslev (1). Fra jernalderen 
kendes et skjold af elletrre, fra middelalderen 
rester af 16 drejede skåle, endvidere prop og 
kvadratisk brik (Svendborg; 2). 
El og pil blev i Vendsyssel ikke regnet for 
gavntrreer (3), fordi de ikke egnede sig til byg
ningstpmmer. - Stammen skulle fprste lregges i 
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en mjl)dding og siden rjl)ges, så var veddet pne
pareret mod boreorm (1794; 4). 
I vand og fugtige steder holdt elletrre i mange 
år og blev derfor brugt som »grundvold til store 
huse og bygninger .. . i meget side og vandfulde 
lande er der mange fornemme bygninger grun
dede på prele af elletrreer« (1648; 5). Krernen i 
store stammer benyttes som grundpiller under 
huse og er nresten uforgrengelig i vand (1761; 6). 
Udborede stammer blev forhen meget anvendt 
som vandrender i jorden og broprele under 
vand (7); de dannede ledningerne til springvan
det ved Skanderborg slot (1571; 8), da Gottorp 
slots hovedfll/lj opf!llrtes o. 1700, blev til vand
renderne hentet ellestammer vest for Flensborg; 
efter den eneste förekomst ber fik landsbyerne 
Ellund og Gotrupel deres navne (9). I K!llben
havns omegn har man flere steder fundet rester 
af hovedstadens gamle elletrres-vandr!llr (10). De 
fleste pumper var af el, den nederste del kunne 
holde sig frisk i mange år (Als; 11); af samme 
årsag var trreet velegnet til br!llndbeklredning, i 
stalde o.I. steder (12). Anvendes også som ruse
og bundgarnsprele; det gr!llnne ved til faskiner 
(4). 
Da ellens ved er let og ikke revner, blev og 
bliver det endnu anset for bedst til trresko (13). 
Et par trresko af el var »så lette som en fjer
vinge« (Fyn; 14), prrest, degn og andre »fine« 
folk brugte kun den slags trresko eller havde i 
hvert fald et par til h!lljtidsbrug, derfor kaldt 
»s!llndagstrresko« (MJylland; 15). De blev frem
stillet i nogle jyske egne, men navnlig på Fyn 
og omliggende !ller, hvor store partier ellekrevler 
hvert år solgtes dertil (16). Af el fås også sko
hrele (1806) og trreskoklamper (17). I S!llnderjyl
land lavede nogle husmrend de her meget be
nyttede trretjl)fler af el (1815; 18), på Falster 
blev trreet anvendt til t!llffelbunde (19). 
Som gavntrre er R0DEL den mest benyttede. 

Trreplov tegnet af J. Th . Lundbye. 
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Rette stammer gav lressetrreer, vognstrenger, Ireg
ter, strenger over stalde, loer og porte, rafter, 
sprer o.a. t!llrnmer under tag, grerde- og st!lltte
prele (se nedenfor) (20), som »stejler« i bin
dingsvrerksmure (NSjrelland; 21), til beslåede ar
bejdsvogne (Vendsyssel; 22), plovens muldfjel og 
hjuleger, b!lljlen på bestens åg (Bornholm 1700-t; 
23). Til harvens bul brugte man i 0Jylland ude
lukkende denne trresort, der under brugen hver
ken kl!llvede eller revnede (o. 1860; 24). Forar
bejdet af snedkere, drejere, i hjemmeindustri til 
dejtrug, skeer, skovle, b!llssekolber, sold, resker, 
skåle, kurve, sadler, m!llbler (25), i Skelum Him
merland kornskavle og sm!llrtrug m.m. (o. 1875 ; 
26), på Lres!ll fl!lljter (o. 1900; 27). 
Af de masrede knuder (»valbirk«) nederst på 
stammen og på r!lldderne blev drejet dåser til 
tobak, snustobak, pibehoveder, tolleknivskafter 
(28). 
Efter 1900 er veddet anvendt til bl.a. spunse, 
garnspoler, pakkasser, _leget!llj, !iste- og ramme
trre, imitation af dyrere trresorter, f.eks. blyants
trre (29), det har vreret sjl)gt til cigarkasser (30). 
Trreet giver et godt brrendsel (31). 
Humle-, rerte- og bjl)nnestrenger af el blev, is.er 
på Fyn, regnet for de bedste, da rankerne Iet
tere hreftede sig til den ujrevne bark (32) . De 
blev anvendt til staver i flettede hegn gennem 
vand og moser (33), grenene gav fletvrerk i Ier
klinede vregge og skillerum (Falster; 34) og var 
bedst til at lregge over stendrren (1809; 35). 
Unge grene blev brugt til t!llndebånd, t!llrre kviste 
til fejekoste, ris, bånd m.m., nyl!llvede som pinse

maj (1806; 36), sml. s. 242. Kviste og blade 
kunne anvendes som fårefoder i mangeltider 
(37). 
Barken var god til garvning (1648ff; 38) og ef
ter misvrekstår til at dr!llje br!lldmelet (Vend
syssel o. 1800; 39). - De tyndere r!lldder gav 
nogle steder materiale til flettearbejder (36), af 
forrådnede r!lldder kunne dannes propper (1809; 
40). 
Trrekul af el var almindelig brugt som de bedste 
til at frenge ild (4), på Bornholm blev de brrendt 
af mosernes elletrunter (o. 1808; 41). De brugtes 
meget til krudt (30, 37), et elletrre i Landboh!llj
skolens have (K!llbenhavn) skal vrere det sidste af 
en rrekke fra den tid, da ber lå en krudtm!lllle 
(42) . Ellens trrekul kunne forbedre plumret, il
desmagende brrendevin og vin og g!llre råddent 
vand drikkeligt (43). - Asken blev anbefalet til 
polering af vinduesruder (36). 
De sortbrune hunrakler er !egende b!llrns husdyr. 

LITTERATUR: (1) 254 1960,107,109f,115; (2) 495 



Trceskomanden ved sin lcest, hvor skoene ofte blev fremstillet af el, et let og derfor behageligt materiale til 
fodtpj. Maleri af H. Thorsen. 
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252 Trreskomanden på Vesterbrtmderslev marked. 
Trresnit af Vilhelm Rosenstand i Illustreret Tidende 12-4-1863. 
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