Poppel, Populus
Af vore poppelarter og -bastarder h!,<lrer kun
brevreaspen, Populus tremula, med nresten kredsrunde og tandede, langstilkede blade til landets
oprindelige flora. Brevreaspen var et af de f!,<lrste skovtrreer (indvandret i Aller!,<ldtiden 10.000
-9.000 f.Kr.). En broncealdergrav i Magleh!,<lj
ved Frederikssund indeholdt bl.a. en r!,<lnnekvist
og et stykke trrekul, sandsynligvis af brevreasp
(1).

POPPEL fra begyndelsen af 1500-t (popell) er
dannet af det latinske slregtsnavn med uvis oprindelse, måske til grresk paipallo = skrelver (jf.
brevreasp); poppelpil 1619ff, asp, se nedenfor,
indgår i mange stednavne: Aspesti 1157ff NSjrelland, Aspe 1310-1552 Viborg amt, Asperup
1423ff NVFyn, Espergrerde 1555ff NSjrelland,
Espe SFyn, Esp!,<l ved Fyn, Espekrer MSjrelland, m.fl.; poppel måske i Popholt 1470ff
SFyn.
Bt'EVREASP, Populus tremula, er almindelig i skov
og krat, bladene bevreger sig for det mindste
vindpust; br.evrecesk 1600-t ff, asp, o. 1450ff
med ukendt betydning; bcevrel{/Jv og silkepoppel
1774, blingrel{/Jv, blingel{/Jv eller blinklf/Jv Jylland
1842ff, de urolige blade reflekterer lyset, blavrer
Falster, blavrepil Jungshoved, M!,<ln, Falster,
pludreask Sjrelland efter det raslende l!,<lv; skald,
skål 1793ff, Jylland, antagelig i stednavnet Skoldel!,<lkke og Skjoldager 1683ff S!,<lnderjylland.
S0LVPOPPEL, Populus alba, de reg-hjerteformede
blade er på oversiden m!,<lrkegr!,<lnne, på undersiden drekket med s!,<llvhvid filt; ret alm. plantet
som prydtrre, i lystskove og lrehegn; abel o.
1450ff, også om gråpoppel, af latin albellus =
hvidlig; abelin Als, Fyn; hvidpoppel, -pil, hovstolt Langeland, også om gråpoppel.
GRÅPOPPEL, Populus a!ba X tremula, har h!,<ljere
stamme, mere jrevn bark og trettere krone, yngre
blade har på undersiden en hvidgrå filt, der
hurtigt slides af; plantet ved veje, skovbryn,
plantager. Se s!,<llvpoppel.
SoRTPOPPEL, Populus nigra, navnet givet som
modsretning til s!,<llvpoppel, idet kranen virker
m!,<lrk, de tidligt udspringende blade er lysegr!,<lnne, langt tilspidsede og savtakkede. Stammer
fra Sydeuropa og plantet hist og her.
PYRAMIDEPOPPEL, Populus nigra 'Italica', har en
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rank, pyramideformet top, idet grenene er stillet
tret mod stammen; s{/Jjlepoppel, -pil Fyn, tårnpoppel Ly!<i. Ofte plantet ved bygninger, langs
veje, i parker, alleer, om haver og plantager.
KANADISK POPPEL, Populus deltoides X nigra;
navnet er misvisende, da krydsningen er opstået
i Frankrig og desuden dyrkes den regte »kanadiske« poppel (P. deltoides) ikke i Danmark. Blad ene regformede, spidse og takkede, som unge
broncefarvede. Meget hurtigvoksende og alm.
ved veje og på hegn, oftest som stynede trreer,
nresten alle er hanplanter, de rll5de rakler falder
hurtigt af; gråpil !,<lerne, landevejspoppel.
BALSAMPOPPEL, Ontarisk Poppel, Populus gileadensis, har store bjerteformede, på undersiden
bvide blade, de store klrebrige knopper dufter
strerkt aromatisk (»balsamisk«). Stammer fra
Nordamerika, kendt ber i landet siden 1800,
plantes som lrebegn eller ved veje, navnlig i
Jylland . - (2).
LITTERATUR: (1) 817 33f; (2) 689 2,310ff; 28 64;
1010 10, 1422,6; 148 2,7; 9 191; 13 170; 5 214.

PLANrNING,
NA VNGIVNE TRt'EER
Poppel er i ikke-botanisk litteratur, i prosa og
poesi byppigt forvekslet med pil (og omvendt),
jf. s. 50.
Tre stynede popler findes i Otterup kommunevåben 1964ff, disse er karakteristiske for egnen
(sml. s. 81).
1757 anbefales at plante poppel ved landsbyernes
grerder og som alletrre for at yde la: og navnlig
til hugst af humlestager og brrendsel (1).
Krydsningen kanadisk poppel, som opstod i
Frankrig o. 1750, bliver fra o. 1800 formeret i
danske planteskoler og plantet på markskel,
langs gr!llfter, veje, ved gårde og huse - o.
1850-1925 i nogle egne så talrigt, at denne poppel giver dem et srerprreg. Stynede popler ses
på mange landskabsbilleder og er et yndet sujet
i hjemstavnsdigtningen (s. 82). 1803 oplyses, at
kanadisk poppel opelskes og plantes i stor stil
omkring Beldringe SSjrelland, på Falster er den
1806 et almindeligt hegntrre (2). 1810 udlover
Det kgl. Landhusholdningsselskab prremier for
plantning af mindst 500 kanadisk poppel (3),
omtrent samtidig skal de f!llrste vrere plantet i
Asum sogn på Fyn af den meget forstinteresserede gårdejer Niels Larsen (4); den bliver fors!Zlgsdyrket af generalmajor, overvejmester HeiSTORE 0G

Stynede landevejspopler pr{Eger det nordfynske landskab. (Es).
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de, Lavindgård og breder sig i årtierne f!1lr 1840
»med en foruroligende hurtighed i Fyn« (5).
Til Samsj1l kommer den i begyndelsen af 1820'erne og står snart på talrige markhegn og ved
beboede steder, i 1880 bliver det skik at plante
trreet som alle langs veje, til 1897 drejer det sig
om ca. 35.000, og det rendrer helt j1lens udseende
(6).

I 1820'erne plantes i Kongelunden på Amager
40.000 »kanadiske« popler (7), o. 1845 står trreerne så tret i hovedstadens gader, at mj1lllerne
klager over at de tager blresten, og 1847 bestemmes det, at hver anden poppel skal ryddes.
Fra o. 184Ö begynder man i Midt- og Sydsjrelland at beplante hegn med navnlig kanaclisk poppel (8).
Til Langeland bliver poplen måske bragt af fre-

stere, som greverne lader hente fra Slesvig til
j1ldegårde efter Svenskekrigen medio 1600-t; mest
sandsynligt indfj1lres trreet af frugtavleren R. H.
Rasmussen, som ved sin gård i Rifbjerg dyrker
popleme og anbefaler at plante dem på hegnene
som i Holland (9).
Men ingen steder bliver plantningen sat mere i
system end på Lolland-Falster; man mener ber,
at trreet fj1lrtes til Danmark af greve C. D. F.
Reventlow - et vreldigt trre i udkanten af Pederstrup have skal vrere den f!1lrste »gråpil« på Lolland. Navnet »sjrellandsk pil« tyder dog på, at
dyrkningen bredte sig hertil fra Sjrelland. Efterhånden aflj1lser poplen den grj1ln- eller sejpil, som
stod på de fleste skel (10), det hedder, at siden
poplerne blev almindelige, kan pilene ikke mere
trives (11).

Pyramidepopler ved Rosenvamget i Kt/Jbenhavn. Maleri af ]t/}rgen Roed, 1857.
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De lollandske »pile«hegn er nu mange steder o. 1800 er nu 35-43 m h!llje (23). »Danmarks
nresten forsvundet ; landmrendene hrevder, at de sti1Srste poppel« ved Spanagergård, Eiby på
store trreers rjlldder trrekker for megen nrering MSjrelland var over 25 meter h!llj, den vreltede
fra markerne og tilstopper drrenrjllr, trreernes juni 1958 undermineret af vinterens smeltevand
(24).
skygge hindrer kornets tjllrring, og de samler
snedriver; mod dette vejer kun, at de levende Store Pil ved Herlufsholm, en sortpoppel, »som
hegn giver lre til husdyrene og ildebrrendsel.
enhver herlovianer fra sin skolegang af ... er vant
»Lagde man sig og kiggede op i »pilenes« top,
til at betragte med den fjlllelse af rerefrygt, som
kunne man i vindens susen og bladenes raslen alderdommens rerb!lldighed indgyder« (1822; 25),
h!llre hele melodier. Ja, det var den poetiske
skal tillige med en fyr vrere plantet o. 1565 af
side af sagen, men den kan man jo ikke leve
skolens tre f!llrste disciple. Trreet er afbildet i
af ... I min barndom havde man på Sognefoged- Thurah's Vitruvius 1746 og var i sin bedste tid
Danmarks stjllrste og reldste poppel: 43 meter
gården [0stofte sogn] vel ca. 500, nu er der
nreppe ti tilbage« (12). Se i jllvrigt pil s. 52.
h!llj, 7,63 m omfang i 1,26 m h!lljde (1884). ForOm sortpoplen skrives 1648, at »dette trre vokser ben skal det have vreret skik, at udskrevne eleber i landet ved nogle sjller og i enemrerker, vren- ver tog en kvist med hjem. Den affreldige stamger og parker, hvor det med flid ... bliver sat« me, i hvis hulhed 6-8 mrend Jet kunne stå, blev
(13). Den plantes ved veje, på hegn, til lre; sjlllv1900 plomberet med cement. Vreltet af stormen
poplen er bedst til vrern om unge skove og ved
20/1 1954, en optrelling af årringene viste, at
indgrjllftede veje (1790; 13b) og anbefales 1960 trreet sandsynligvis spirede eller blev plantet
som »lynafleder« omkring bygninger (14), sjlllvmellem 1685 og 1700 (26) .
poplen synes faktisk at vrere et af de trreer, som
De tre Jomfruer, siden kaldt Bismarcks tre Hår
oftest rammes af lynet (sml. s. 52 og 54).
- tre hjllje popler med omtrent samme afstand
P. A. Rosenjllrn Lehn på Orebygård skaffede i på ellers njllgen bakke ved Strandbuse, Kolslutningen af 1700-t pilestiklinger til b!/lndernes
ding; tjente som sjllmrerker (26b).
indhegning af markerne og påb!lld at plante den H. C. Branners Popler kaldes to hjllje trreer i
h!llje poppel, Populus nigra 'Italica', som i mid- villahave på Kirkevej i Ordrup, »de dukker op
ten af 1800-t stod ved nresten alle stenkister i som et musikalsk motiv rundt om i H. C. Branners forfatterskab « (27).
Kall!ll (15). »Den g!llr sig godt i det flade Jollandske jordsmon, hvor dens lodrette linier Klunds Poppel, meget stort eksemplar ved Vedanner en afledende modsretning til landskabets
dels gård i Tibirke bakker, opkaldt efter fhv.
vandrette flader« (16), sml. s. 52.
kommunaldirektjllr K. Lund Aagaard, der skrev
1856 anbefales plantning af gråpoppel til proen artikel om trreet.
duktion af ildebrrendsel (17); fra Sundeved og
Koldentri:eet, ses. 79.
Als skal den vrere overfjllrt til lEr!/l.
Min Svogers Tri:e, gråpoppel på LI. Rise Bakke,
0. 1800 dannede ontarisk poppel et stort lystlEr!ll; når en mand, som boede i nrerheden, blev
anlreg ved Benzonseje i Roskilde amt (18); den
spurgt om det store, enlige trre, plejede han at
plantes nu meget som lrehegn, isrer om frugtsige »Det er forresten min svogers trre! « Forhen
plantager.
brugt som sjllmrerke. Faldt 27/2 1967, men der
Brevreaspen anbefales 1788 til at plante eller så . blev plantet et nyt trre.
mod sandflugt (19). - De fjllrste eksemplarer af
Willumsens Poppel ved maleren og billedhugvirginsk poppel (Populus deltoides) blev måske
geren J. F. Willumsens villa og atelier, Strandf!llrt til landet af generalmajor J. F. Classen, d!/ld agervej 28 i Hellerup ; ses på flere af hans vrer1792 (20) .
ker, således en udstillingsplakat 1910. Stormfreldet 17/10 1967.
Ved Rugård på Fyn har stået flere meget store En »brrendevinspil« (poppel) har stået sydjllst for
popler, 1885 var et par ret anselige tilbage (21).
Stensgård i Vestermarie (28), srnl. eg bd. 1.
En kendt over 30 meter h!llj poppel ved restaura»De gyldne Porte« kaldes alleer af balsampoppel
tionen Rydhave faldt for storm april 1952 (22) ; Iangs hovedlandevejen Aalborg-Hobro gennem
den 34 meter hjllje gråpoppel ved skovridergår- Rold skov på grund af kronernes gyldne kuljllr i
den Stenderupstrand blev stormfreldet 10/8 1952, ljllvspring og ]jllvfald (29).
med 5,65 m omkreds i brysthjlljde var den rimeLITTERATUR: (1) 146 1,211- 24; (2) 57 2,358f og
Jigvis landets tykkeste eksempJar, stammen inde4,791; (3) 880 1810,75; (4) 934 882 (1927); (5) 136d
holdt 43 kubikmeter ved og gav 65-70 rummeter
1837,304f; 384 1843,284; (6) 939 1897,659; (7) 401
brrende. Menes plantet o. 1730. Fem rodskud fra
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lerede og lakerede trrearbejder (1761; 1), lette
mjlSbler, brrendsel, gavntjlSmmer; veddet af kanadisk poppel til gulve, paneler etc., sjlSlvpoplens
er bedst til melkasser og tjlSnder (1790; 4). Af
poppeltrre får man bordplader, stole, !lllkander,
sadler, rokker (5). Brevreaspen bliver ofte brugt
til bjrelker og sprer (Jylland 1800; 6), tykke,
udhulede stammer giver gode vandledninger,
heraf drejer man skeer, tallerkener m.m., billedskrerere benytter veddet, tegl brrendt dermed
får en blålig glasur, trrekullene er fortrinlige til
krudt; sjlSlvpoplens unge stammer kan bruges til
paneler, lofter, skohrele, lette vogne, ms,Sbler,
meltjlSnder o.a., som heri ikke angribes af orm,
kraftige grene giver gode humlestager; sortpoppel bruges til paneler og forskelligt snedkerarbejde, trug, skovle m.m., barken til flåd på
fiskegarn i stedet for kork; lagret ved af kanadisk poppel er et ypperligt bygningstjlSmmer, pyramidepoplen egnet til gavntjlSmmer, skibsmaster,
unge skud til tjlSndebånd og kurvemagerarbejde,
reldre grene til bjlSnne- og rertestager, grerdestave
o. lign., is.er anvendt af drejere og snedkere (o.
Sortpoppel brugtes til skrefte på skydevåben. Tegning
af Hans Smidth. Kobberstiksamlingen.
T(mdebånd af unge poppt!lskud. Fastelavnsridt i St.Magleby. Foto: Dansk Folkemindesamling.

11,1957,43f; (8) 567 237; 418 99; (9) 524 23/10 1936
og 28/1 1957; (10) 161 1906/46:730; 546 26,1938,1-

16; (11) 512 1873,177; (12) 549 29f; (13) 697 110;
(13b) 194 3,201; (14) 175 45,243; (15) 546 28,1940,
59; (16) 996 3,1938,9; (17) 939 1,403f; (18) 57 2,
1803,359; (19) 969 37; (20) 398 1837,313; (21) 19
55; (22) 455 18/4 1952; (23) 276 12/8 1952; 175 40,
1955,271; 455 9/3 1975; (24) 795 nr. 7, 1958; (25)
595 1822,401f; (26) 296 17,1901,156; 94 35,1917,82;
622b 141f; 1009 1944,136; 635 21/1 1954; 152 3,
1955,270-75; (26b) 107 1972; (27) 214 85f; (28) 92 .
32,1949,157; (29) 173 1925-26,96.
ANvENDELSE AF VED,
BLADE OG FR0ULD

»Den usredvanlig hurtige vrekst, behagelige skygge, fortrreffelige brug til lregedom og navnlig
dens nytte til adskillige njlSdvendige ting i landvresenet og husholdningen, til foder, brrendsel
osv., er grunden, hvorfor dette trre altid har
stået i h!lljagtelse« (1761; 1).
En bordskive af brevreasp nrevnes 1574 i et
testamente (2); af veddet kan endog saves brredder til skibsdrek, tykke grene er anvendelige til
plejle, skovlskafter, dejtrug m.m. (1757; 3). Sortpoppel egner sig til sk.efter på skydevåben, po-
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1800; 7); balsampoppel benyttes til vognstrenger
og sprer (8).
På de fleste herre- og prrestegårde begynder man
under krigen mod England 1807-14 at plante
kanadisk poppel til bjrelker i mangel af fyr (9).
- I SS/lnderjylland bliver poppeltrre o. 1815 meget benyttet til t!!lfler. - Sortpoppel kan erstatte
maghoni til smukt snedkerarbejde, holder endda
lrengere den slebne og polerede glans (1836; 11),
roden af s!!llvpoppel anvendes undertiden til indlagte arbejder (12).
Veddet af store popler bliver også meget brugt
til vognfjrele, side- og srettebunde (13), skuffer,
bagklredninger, forskalling, spånkurve, pakkasser, kornskovle, S/lser, sleve, trresko, trug (14),
underlag til keglebaner, bremseklodser, sigterande (15).
Ved topstrevningen får man grerdsel og brrendsel,
strengetrreer, lregter, vreggevrender (stokke til fletvrerket i lerklinede vregge).
Efter 1900 finder poppel anvendelse til bl.a.
hestevogne, mS/lbler, pakkasser, cigarkasser, tagspån, kornskovle, trekkekreppe og (brevreasp)

Keg/ebaner byggedes ofte af brede poppe/planker.
Tr(l!snit i Folkekalender for Danmark, 1859.

isrer trendstikker; mange hegnstrreer bliver under
verdenskrigene pindet op til trendstikker, 195859 udplanter Gosch-fabrikkerne over 100.000
bastarder mellem amerikansk og dansk brevreasp, men de fleste trendstikker fremstilles af
finsk (forhen russisk) aspetrre (16); endvidere til
leget!!lj, trreuld, spånkurve, måtter, hatteforme
og damehatte, finer, tegnebrretter, kunstige lemmer, foretrrekkes som bremseklodser på jernbanevogne og valser til blankslibning af glas
(17). lEsker til ost blev indtil o. 1950 fremstillet
af gammel dansk poppel (nu af lindetrre) (18).
Brevreasp er overordentlig velegnet til finere papirsorter og blindtrre i mS/lbler (19). - Kvashuggede grene fra styningen om foråret anvendes endnu i nogle landbohjem som komfur- og
kakkelovnsbrrende. Se i Silvrigt pil s. 59f.
Sortpoplens blade giver en gul, pyrarnidepoplens
bladknopper en smuk, skinnende guldgul og
gråpoplens blade en mS/lrkegul farve (7), barken
brune og gule farver (20).
Bladene af s!!llvpoppel regnes o. 1800 for et
sundt vinterfoder til får, hornkvreg og kalkuner

