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Plantningpaa Fnr0erne
C. E. Flensborg 1903
Med forord af Helge Vedel
C. E. Flensborgblev fodt i Odense den24. juni 1873.Hans interessefor skovbrug
kom tidligt til udtryk, idet han i en alder af kun 17 hr blev forstelev pi Hollund
Sogaard ved Hovborg hos skovrider J. C. Sorensen. Hans interesse for skov og
skovplantning blev her endnu mere udtalt og efter skovbrugsuddannelsenpA Den
kgl. Veterinrer- og LandbohOjskole blev han forstkandidat i 1898.
Herefter tilbragte han nogle Ar som assistenti Patentkommissionen for sh i 7902
at blive ansat i Hedeselskabet,hvor han i 1907blev sekretrer,i 1913kontorchef og
skovrider og i 1933 administrerendedirektor.
I hele sin tid ved Hedeselskabet fra7902 og til 1943, hvor han faldt for aldersgr&nsen, interesserede C. E. Flensborg sig levende for plantningssagen forst i
Island og nogle 6r senere ph Fnraerne. Han havde en solid baggrund og erfaring
for plantning under vanskelige forhold gennem sit arbejde i Hedeselskabet, og
hans virke i Island f4rte til omfattende skovrejsningsarbejder der.
Til Far0erne kom han f0rste gang i 1902 for som han selv skriver >at optage en
Plantage hos Hr. FolketingsmandPaturssontil KirkjubO og saavidt muligt i den
korte Tid jeg havde til Raadighed, undersoge,hvorvidt der iovrigt paa @erne var
Stemning for yderligere Plantningsforsog.,,(Flensborg, 1903).
Den som folketingsmandnevnte hr. Paturssonvar kongsbondepi KirkjubO og
islandsk gift, og det forekommer sandsynligt,at fru Paturssongennem sine forbindelser i Island har hort om C. E. Flensborgs plantningsarbejderder, og at
folketingsmanden ved et bes6g i KObenhavn har forespurgt Hedeselskabetom
mulighederne for skovplantning pA Faroerne, hvorefter kontorchef Johansensom nrevnt i artiklen henvender sig til Flensborg.
Rygtet om den effektive og dygtige skovrejser nAede formentlig siledes Frer6erne via Island, og pe Frcr0erne fortsatte Flensborg sit arbejde for plantningssageni 40 ir.
Ved et solidt samarbejdemed freroskeplantningsfolk,bAde praktikere og interesseredepolitikere, etableredesplantagerne,der i dag stAr som levende mindesmrrker over en langvarig og dygtig indsats.
Nedenfor bringes Flensborgsartikel i HedeselskabetsTidsskriftnr. 5 fra 1903,
Plantning paa Fatrderne.
H e l g e V e d e l . R o y a l V e t . & A g r i c . U n i v . , B o t a n i c a l I n s t . , R o l i g h e d s v e j2 3 , D K - 1 9 5 8 F r e d e r i k s b e r gC .
Denmark.
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Leivur Hansen (vinstrumegin) og Andrias Hqjgaard d iltferd vid Nordisk Arboretudvalg.
L. Hansen (left) and A. H4jgaard on an excursion in the Faroe Islands with Nordic Arboretum
Committee. Photo S. Odum, Aus. 1982.
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Sddstrikumynd,sum visir gr6durin seinastu10.000drini.
Pollen diagramshowingthe vegetationaldevelopmentduring 10.000years.J. J6hansen,del. L. Guttesen.

Tiee-planting in the Faroe Islands

by C. E. Flensborg with an introduction by H. Vedel
C.E. Flensborgwas born in Odense on June the24'h,1873. At a very early age he
became interestedin tree-planting, so he was just 17 years old when he started as
forestry student under J.C. S0rensen,forest supervisorof HOllund S6gaard near
Havborg. Here his interest in forestry and tree-planting became even more pronounced, and in 1898 he graduated in forestry from the Royal Veterinary and
Agricultural University, Copenhagen.
After his graduation he worked as an assistantat the "Patentkommission" for
some years. ln1902 he got a job in "Hedeselskabet". In 1907he was promoted to
secretary,in 1913to head of office, and forest superviser,and in 1933he ended up
as managing director. Right from 1902.when he started in "Hedeselskabet" until
he retired in 1943, C.E. Flensborg'sinterest in tree-planting never lessened.His
work there gave him a thorough knowledge of and experience in planting trees
under extremely difficult conditions, and he started an extensivetree-planting in
Ice land.
Then some years later in7902 he visited the Faroes for the first time, according
to himself 'to establisha plantation at Mr. Patursson'shomesteadin KirkjubO and
during the short time at my disposal to make as thorough an investigation as
possible whether people were interested in further tree-planting experiments'
(Flensborg',1903).
Besides being the king's yeoman in Kirkjuba, the above mentioned Mr. Patursson was a M. P. (Member of Parliament).
As he was married to an Icelandic woman, it seems highly probable that C.E.
Flensborg's tree-planting in Iceland should have come to his knowledge through his
wife's connections there, and that the M. P. during one of his visits to Copenhagen
should have inquired at "Hedeselskabet" about the possibilities of tree-planting in
the Faroes; whereupon Mr. Johansen - as mentioned in the article - applies to
Flensborg. Thus the rumours of the able and efficient tree-planter may have
reached the Faroes via Iceland, and for forty years Flensborg continued his work
for the cause of tree-planting in the Faroes.
The plantations which today stand as living monuments of long and skilful work
were established in close co-operation with Faroese technicians and interested
politicians.
Tidsskrift",No. 5, 1903:
Below is an article by Flensborgfrom "Hedeselskabets
Tiee-planting in the Faroe Islands.
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Tiaplanting ( F6royum
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Plantningpaa Frer6erne

Efter at jeg i Foraaret 1902 var bleven antaget som Assistent ved det danske
Hedeselskab, erholdt jeg ved Bestyrelsens Velvillie Tilladelse til, forinden min
Tiltrredelse, at foretage en Rejse til Island, hvor jeg i et Par Aar har ledet de der
paa Foranledning af Kaptajn i Marinen Ryder, og Professor C. Y . Prytz ivrerksatte
Plantningsfors0g.
Jeg blev dernrestaf Hedeselskabetved Hr. Kontorchef Johansen anmodet om at
aflreggeet Bes0g paaFnrderne paa Hjemrejsen fra Island for at optage en Plantage
hos Hr. Folketingsmand Paturssontil Kirkebo forsaavidt muligt i den korte Tid, jeg
havde til Raadighed, undersoge,hvorvidt der iovrigt paa @erne var Stemning for
yderligere PlantningsforsOg.
Jeg skal nu her tillade mig at fremkomme med en RedegOrelsefor dette Besog
samt Beretning om, til hvilke Resultater jeg mener at vrerekommen med Hensyn
til Betingelserne og Stemningen for eventuelle Plantningsforsog, paaFrraerne.
Jeg maa dog her forudskikke den Bemrrkning,, at HovedOjemedet med mit
BesOgvar at optage den overnevnte Plantage paa Kirkebo hos Hr. Patursson. Jeg
kunde derfor ikke paa egen Haand indlade mig paa en mere indgaaende UndersOgelseaf Betingelserne for eventuelle Skovplantningsforsog, der vilde have krrevet kostbare Rejser rundt paa Aerne, som jeg ikke havde modtaget nogen Anmodning om at foretage paa HedeselskabetsRegning.
Jeg maatte derfor nOjes med at iagttage Forholdene paa den stdrste af @erne,
Str@mo,og et Par enkelte af de andre @er.
Under mit Ophold i Thorshavn havde jeg derhos Lejlighed til at forhandle med
Byens Kommunalbestyrelse, med Lagtinget samt med forskellige andre Autoriteter om Plantningssagenog Befolkningens Stilling til denne.
Fra Island ankom jeg til Thorshavn paa Freroerne den 28 Juli f. A. og opsogte
samme Dag Folketingsmand Patursson, hvem j"g i Forvejen havde meldt min
Ankomst. Jeg rejste med Hr. Patursson ud til hans Gaard KirkebO for at finde et
Sted til en Plantage og Planteskole.
Kirkebg ligger en god Mils Vej fra Thorshavn paa den anden Side af et hOjt
Fjeld, som altsaa forst maa passeres,inden man kan komme ned til Gaarden, der
ligger ved Foden af Fjreldet lige ved SOen,der her som et smalt Sund skiller StrOmO
fra Hest0 og Waag6.
Den til Gaarden horende Hjemmemark, >B0< ligger paa den nederste Fjeldskraaning med Heldning Vest, Sydvest og er fortrinlig opdyrket med gode Grresmarker, Havre-, Byg- og Kartoffelmarker samt enkelte Partier med Rodfrugter.
Udmarken >Haugen<<,strrkker sig dels ovenfor, dels paa begge Sider af Gaar18

af Ejendommen' Hr'
den og er endnu uopdyrket. Det var i denne sidste Del
patursson havde ment at afstaa Jord til en Plantage, da, r>B4en<naturligvis er for
vilde han derimod
kostbar til det Brug. Hvor i Haugen Stedet skulde vrlges,
at give L Td. Ld' af
til
villig
var
dog
han
fulclstrendigoverlad" tit -ig at af.goie,idet
BOen til en Planteskole.
E'jendom' >>B6en<<
Jeg blev forelObig en Dag over hos Hr. Patursson,besaa hans
der stamme fra den
samt Haugen og den gamle markelige Gaard med Bygninger,
Frer6ernes Bisp' Her
katholske Tid,, idet Gaarden en Gang har vrret Sredet for
Kirkeb6ruin'
findes ogsaa den interessante,meget omtalte, ofte beskrevne
foretog jeg derefter
patursson
Barentsen
og Amtmand
E,fter Samraad med Hr.
videreide, Lervik,
en Rejse til torskellige Steder paa Frer6erne,nemlig Klaksvik,
Haver og SmaaplantGote. Solmundur, Toft., Toftevand, hvor jeg besaa en Del
ninger, hvorefter jeg atter vendte tilbage til Thorshavn.

Haver og SmaaPlantninger
Planter af nogen
Det eneste Sted, hvor jeg paa Rejsen saa Tireer og traagtige
hvor Doktoren har
Betydning, var i Distriktslege Djurhuus's Have i Klaksvig,
ladet udfore ret betydelige Arbejder'
t/tTd. Ld. stor, er anlagt for ca. 14 Aat siden. men da de fleste
Haven, der er ca.
meste af Haven
'Iiaer
vare sygelige eller udgaaede, lod Doktor Djurhuus det
kostbare Plantnings-og
omgrave, hvorhos han udvidede den betydeligt og foretog
Arealet kulegravedes'
Drreningsarbejdersamtidig med, at den utilplantede Del af
der fors@gsviser
idet
tilplantet,
bleven
Hele Haven er derefter efterhaanden
Naaletreer'
anvendt en Blanding af forskellige Slags LOv- og
kun adskilt fra denne
Arealet ligger puu-.n 6stlig Skraaningog lige ned til SOen,
ved en smalVej.
Rdn, ca' IVl2
Af reldreTireer findes her i Haven en lille Gruppe Amerikansk
enstammede
slanke,
velformede,
ret
og
Aar gammel. De hojeste ere ca. 12Fod
som et
Form
har
Gruppen
med god Krone. Karakteristisk er det at se, hvorledes
enkelte
nogle
fandtes
Halv;g, idet den er lavest ned mod Vandet. Af Alm. ROn
smaat belovede med
aeldreEksemplarer; de vare n&sten alle daarligt formede'
som den amerikanske'
mange tbrre Grenspidser og trivedes ikke nrr saa godt
bleve kun til lave
men
nok,
de
trivedes
E,nkelte aldre Hyli fandtes her ogsaa,
forkroblede Buske.
til at staa lovlig
Da Ronnene i den omtalte Gruppe efterhaandenvare komme
Tirer op med Rod og
tret, har Doktoren taget en Del af disse ca. 12 Fod hOje
vel'
plantet dem langs med Huset, hvor de tilsyneladendetrives
ROn' Alm' ROn'
Amerikansk
af
Tiaeer
unge
I Foraaret er her udplantet ca. 650
ere komne fra
Planterne
Bjergfyr.
LOn, R6del, enkelte Hvidgran, R6dgran og
som 4-6 Aars
Danmark. R6nnene som 3 Fods, Lon som 6 Fods og Naaletraeerne
Pl ant er .
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L4vtrrerne saa alle ualmindelig kraftige og godt ud, srerlig Ronnene havde,
uagtet den fugtige og kolde Sommer skudt ca. IVl2 Tommer.
Naaletrreerne vare nrestenalle dOde el. doende,,undtagen et enkelt Sted bag et
udhus, her vare de, sandsynligvispaa Grund af den beskyttede Stilling, sardeles
smukke og kraftige.
I Haven findes en enkelt OsterrigskFyr, ca. 3-4 Fod haj, ca. 12 Aar gammel og
ret kraftig.
Haven, der er anlagt af den dygtige Havemand, Malermester Isaksen fra Thorshavn, er omhyggelig passetmed Rensning og Lugning, ligesom Tireerne ere velbeskaarne, opstammede og i det hele velplejede. Jordbunden, der oprindelig var
meget torveagtig, er nu ved Drcning og Gravning forvandlet til ypperlig muldet
Havejord, som dog plages meget af strrk Grasvrekst.
Hele Bygden Klaksvik ligger i en lille Skrergaardmellem ret stejle, ca. 2000 Fod
hOje Fjelde. Husene ere byggedeved Foden af Fjrldene, hvor de skraanejrevnt ud
i Soen. Uagtet denne tilsyneladende lune Beliggenhed kan Vinden dog herge
voldsomt her, idet den smoger sig ind gennem Mellemrummene mellem Fjeldene
og saaledes presset sammen med voldsom Kraft som en Hvirvelvind farer ind
gennem Skrergaarden.Dette i Forbindelse med, at Vinden stadig medforer Saltpartikler, er en af Tirvegetationens farligste Fjender i disse Egne.
Interessen for Plantning paa Klaksvig er ikke synderlig stor, idet Doktorens
Have er den eneste paa Pladsen, hvor der findes Tireer. Doktoren fortjener derfor
Thk og Paaskonnelsefor den Interesseog Omhu, han anvenderpaa sin Have for at
vise de omboende, at man kan dyrke Tiaer i Haverne i Klaksvik, naar de kun
plejes med tilstrrekkeligOmhu og lidt Sagkundskab.
Fra Klaksvik tog jeg Baadskyds til Videreide, hvor der, naar undtages nogle
enkelte Ribsbuske, ikke findes Spor af trcagtig Vegetation og ejheller srerliggode
Betingelser for en saadan, da Pladsen ligger meget udsat for Storme fra det aabne
Hav. Her findes derimod pragtige Fuglefjelde med mregtige hvrelvede Grotter i
Klipperne og Tirsinder af alle mulige Svommefugle.
Fra Videreide tog jeg Baadskyds til Lervik og vandrede derfra over Lerviksfjeldet til GOte og derfra til Solmundur, hvorfra jeg igen tog Baadskyds til Tofte,
hvor jeg vilde aflagge et Besog ved Toftevand, hvor man havde tankt sig muligen
at anlreggeen Plantage.
Stedet ligger meget lunt i Lre for alle Vinde i en grydeformig Srenkning i
Hojfjeldet paa Bunden af denne Srenkningeller Dal findes en lille S0, hvorefter
Stedethar navn. Soen er omgivet af grres-og lyngkladte Skraaninger,for det meste
med dyb, fed, sort Tdrvejord, der strrekkersig helt op paa Fjeldet. Laeforholdene
ere fortrinlige, men den meget lave Beliggenhed med den lille Sg i Bunden synes
mig at rumme megen Fare for Nattefrost, ligesom Jorden de fleste Steder her er
meget vaad og tarveagtig. De syddstlige Skraaninger ere formentlig de, der bedst
ville egne sig til Beplantning.
Fra Tofte gik jeg med Baadskyds tilbage til Thorshavn.
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Interessenfor Havedyrkning og Tiaplantning i Thorshavn er ret stor. Her findes
mange forholdsvis smukke Haveanlag med flere ret smukke Tirer og Havebuske.
Som Tieer optrrde navnlig Selje-ROn, Axelbrer-Ron, LOn, samt Alm. Ron.
I Kobmand Restorffs Have findes et Par LOn, ca. 25 Fod, med smuk Stamme og
Krone, kraftige og lovrige, ligeledessesher en,lBlm (Ulmus camp.) ca.20 Fod og
ret velformet. Disse Tirer ere efter Sigende ca. 20 Aar gamle.
Af Haveanlregmed store Tiregrupper kan jeg srrlig n&vne Amtmandens Have,
Kobmand Liitzens Have og Haven ved Realskolen. Foruden disse findes der dog
flere andre smukke Haver med ret velformede Tireer.
Amtmandens Have er nu ca. 50 Aar gammel og ret frodig. Den ligger lunt og
godt inde i Byen paa en lille Skrant med Le for Nordenvinden. Den kan dog
hrergesstrrkt af Sondenvinden, der jrvnlig vrlter et Tire.
Jorden er fortrinlig, enkelte Steder maaske vel lavgrundet, men ellers muldet,
leret og gruset. Tirarterne ere Alm. ROn, Amerikansk ROn, LOn, Pil, Tjorn,
R@dgran,Hvidgran, Ltrrk, en enkelt Ask samt en Del Ribesarter og Sirbuske. Der
findes desuden en Mrengde forskellige Blomsterplanter som Aurikler, Primulaer,
Porcell.rensblomster,Pinse- og Paaskeliljer m. fl., der alle udmrerke sig ved en
overordentlig Frodighed og Farvepragt. Dette sidste er iovrigt karakteristisk for de
fleste Blomster i Haverne paaFnr@erne. Man kan ikke andet end undre sig over, at
Blomsterplanterne i dette lidet solrige Land med det barske, regnfulde Klima kan
frembringe saa fine, nydelige og kraftige Farver.
Endelig skal her bemarkes en veldig Stikkelsbrerbusk,der tildels skjuler en sv&r
Mur, der skiller Haven fra den forbiflydende Thorshavn Aa.
De hOjesteTiaer ere her i Haven gennemsnitlig ca. 20 Fod h'je, men tildels med
lave, krogede Stammer, en Folge af at Skuddene ikke naa at modnes om Efteraaret. Vinterklimaet er nemlig som Regel saa mildt, at Tireerne ingen rigtig
Hvileperiode faa, men vedblive at vokse langt hen paa Efteraaret, hvorfor de sidste
Skud naturligvis ikke kunne modnes, men Odelegges,naar der indtrreder Frost.
Amerikansk ROn er her ligesom de fleste andre Steder paa Aerne den, der klarer
sig bedst, idet den synesat have Evne til at faa sine Skud modne under nogenlunde
normale Forhold. Den optrrederoveralt som en kraftig Busk, ja flere Steder, hvor
den passesmed Beskrering, som Tireer paa 20 Fod og derover.
Pil trives ligeledesret vel. Den bliver dog sjreldenhojere end ca. lO-74 Fod, men
udvikler sig ellers ret kraftig.
I K0bmand Ltitzens Have findes en storre Gruppe bestaaendeaf en Blanding af
Amerikansk ROn ogLOn. Tiaerne have her en gennemsnitligHOjde af ca. 20 Fod
og en Alder af ca. 20 Aar. De ere alle enstammede,kraftige og forholdsvis ret
velformede. Her findes tillige en espalieretAlm. ROn med en ca. 30 Fod hoj,lige
og smuk Stamme. Med Grenene og det tatte LOv dakker den fuldstrendigHusets
ene Gavl til stor Pryd og Hygge, navnlig naar den blomstrer.
I denne Have, der er ualmindelig smuk og velholdt, findes iavrigt en Mrengde
forskellige Tirer og Buske, som nasten alle synes at tegne godt. En Del Lnrketrreer findes her ossaa. De ere doq som de fleste andre Steder i Haverne her
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3.1 Myndfrd fyrstu tidini i Gundadali.
Picturefrom thebeginningof plantingin Gundadalur.

mindre velformede og ere n&rmest buskagtige med en Hojde fra G10 Fod. Her
findes ogsaa en Del ret smukke,4Elmetrreersamt nogle Rgd- og Hvidgransplanter,
der dog ere temmelig forkroblede, hvilket muligligvis skyldes den meget svrere og
fede Jordbund.
Det er dog vrerdt at bemrerke, at overalt i Haverne i Thorshavn trives Ribs med
en forbavsende Frodighed udviklende sig til nrsten mandshoje Buske. Mange
Steder anvendes de som Espalier op ad Husene maaske mest til Pryd, maaske
ogsaa for at faa Berrene tidligere og bedre modne.
De fleste Haver i Thorshavn ere anlagte og passes af Hr Malermester Isaksen
sammesteds, der med stor Interesse og Krerlighed omfatter Havebruget paa Frer6erne og nu omtrent i en menneskealder har arbejdet paa at fremme dette i
Thorshavn, dels ved selv at anlregge Haver og Smaaplantninger, dels ved at
opfordre andre dertil og beredvillig yde dem sin Assistance ved Arbejdet. Som
FOlge af hans virksomhed findes der nu Haver med Tirer og Buske ved nrestenalle
Huse i Thorshavn, der har en lille Plet Jord til Raadighed.
Hr. Isaksen, der tillige er Lagtingsmand, var overordentlig im@dekommende
mod mig. Han viste mig personlig rundt i Haverne og Smaaplantningernei og ved
Thorshavn samt meddelte mig beredvillig, hvilke Erfaringer han havde gjort paa
Trcplantningens Omraade. Plantningssagen har i ham en solid og interesseret
22

St6tte i Lagtinget, hvor han allerede har vundet mange Medlemmer for Sagen.Alle
Venner af Plantningssagenog Havebruget paa Faraerne, der indse, hvilken Betydning denne Sag vil have for Landet, om den kan genremf0res, skylder derfor
Hr. Isaksen Tak for hans Virksomhed paa dette Omraade. Uden navnevrerdig
St6tte kun henvist til egne gennem Tiderne vundne Erfaringer har han med smaa
Midler, men med aldrig svigtende Interesse og Udholdenhed dog opnaaet smukke
Resultater paa Havedyrkningens Omraade.
Efter Hr. Isaksens m. fl. Meddelelser krreves der ved Anlregget og Driften af
Haver her paa @erne den yderste Grad af Omhu og Paapasselighed,hvis man vil
vente sig noget Udbytte af Tireplantningen. Jorden, der som Regel er meget fugtig
og t6rveagtig, maa omhyggelig afvandes, gennemgraves,mergles og g6des, men
kan da ogsaa fra den sure Humusjord forvandles til fortrinlig muld. De unge
Tireplanter maa, dersom de ikke skulle blive til Buske eller vanf0re Trner omhyggelig passesmed Beskrering, Opbinding og i Ungdommen for enkeltes Vedkommende med Drekning om Vinteren, indtil de ere akklimatiserede.Dertil kommer, at Jorden nodvendigvis maa holdes godt ren for Ugrres',hvilket til Tider er et
ret brydsomt Arbejde, da Jorden paa Freroerne er meget tilbOjelig til at blive
gresbunden i hoj Grad.
De forhaandenvrerendePlantninger vise imidlertid, at der ved Flid og Thalmodighed kan opnaas gode Resultater. Efterhaanden som Foregangsmrndene og
Befolkningen erhverve sig mere og mere Sagkundskab,vil Resultaterneformentlig
blive endnu bedre.
Foruden de omtalte Plantningsforsdg i Thorshavn er der i Nrerheden af Byen
anlagt nogle faa Smaaplantninger,,af hvilke jeg her kortelig skal omtale et Par.
Noget udenfor Byen ad Vejen til Kirkebb ligger et lille Hul eller Srnkning i
Fjeldet, kaldet >Bines<Kilde, ikke st@rreend en almindelig dansk Mergelgrav og
omtrent ogsaa af samme Form. - Her har man plantet forskellige Tirearter, saasom
LOn (Acer pseud.), Ask, Alm. ROn, Sorbus scand., forskellige Pil, 'f,lm Poppel,
Ribs og en Del Sirbuske samt nogle enkelte ,2Edel-og Hvidgran.
De aldste LOn, der ere ca.25 aar gamle, have en HOjde af ca.20 Fod og enkelte
Aske en HOjde af ca. 12 Fod, ligesaaen Del af Pilene. En Poppel, der anslaastil en
alder af 50 Aar, har en HOjde af ca. 20 Fod, men er meget knudret og purret. En
enkelt af de Alm. ROn er 15 Fod hOj. Tillige findes en Del unge LOnog Ask 4-6
Fod, kraftige og smukt formede, ligesaaenkelte Hyld og Pilearter.
Fod, ere srerdeles
, € d e l g r a n e r n e a, f h v i l k e f i n d e s5 m e d e n H O j d e a f c a . M 2
kraftige med friske gronne Naale og smuk Kegleform, hvilket ogsaa grelderom 2
Hvidgraner paa ca. 8-10 Fod. Disse Naaletraer skulle v&re ca. 15 Aar gamle.
Langs Hegnet er der plantet en Del unge 4 Aars planter af Adelgran, R0dgran,
Alm. Fyr og Bjergfyr, der alle synes at trives vel.
Det var meget interessantat se den kolossaleFrodighed i denne lille Plantning
Graesser,Ranunkler, Storkenaebm. fl. voksede hajt,ligesom alle Tireer og Buske
vare srerdeleslovrige og frodige. Plantningen ligger ogsaa som omtalt i et Hul,
saaledesat der er Lre for alle Vinde.
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Plantningen er anlagt for ca 60-70 Aar siden og ejes nu af Kobmand MOller i
Thorshavn.
Samme mand har i 1902 anlagt en lille Plantning noget uden for Byen oppe i
Fjeldet paa en SydOsthelde,og der i gravede Huller udplantet ca. 4-500 4 Aars
Planter mest,fBdelgranog Hvidgran og Nordmannia, enkelte Alm. Fyr og Bjergfyr
samt nogle Ron og LOn. Granerne saalidt gule ud, men Planternesynesellers i det
hele at trives vel. Det var Norske Planter fra Stavanger.
I Nrerheden af Thorshavn findes endvidere en lille Plantage, anlagt af Hr.
Isaksen for ca. 20 Aar siden. Da den ligger noget mere udsat end de tidligere
omtalte Plantninger, ere Tireerneikke saa hoje her, dog have de en gennemsnitlig
Hojde af ca. 70_72 Fod og ere velformede.
Amerikansk ROn, LOn og Pil ere ogsaa her de mest fremherskende.
Af andre L1vtrr.er i denne Plantning kan srerlig nrevnesAsk, Hestekastanie,
Lind og en enkelt BOg.Disse Tireer have dog kun en HOjde af ca. 8 Fod,,men synes
at trives ret vel, i det mindste saa lange de staa i Lre af de Ovrige Tireer. Desuden
findes her 6 ,lEdelgraner,hvilke imidlertid have lidt meget af Frost, foruden at man
har berOvetdem de fleste Grene. - En SnesHvidgraner, der ere plantede temmelig
tret for et Par Aar siden, staa derimod fortrinligt med friske Naale og Topskud paa
4-6 Tommer.
Allerede for ca. 20 Aar siden var Sporgsmaalet om Tireplantning paa Dagsordenen i Lagtinget. Resultatet af Forhandlingerne blev, at der i Nrrheden af
Thorshavn anlagdesen Plantage, der i 1885 tilskodedesThorshavn Komunalbestyrelse. Midlerne hertil skaffedes til Veje, dels ved det saakaldte
"Hansenske
Legat<, der ydede 1000Kr., dels ved en bevilling fra Lagtinget. Ialt er der saavidt
vides, til Plantningen anvendt ca. 1800 Kr.
Denne Plantagehavde imidlertid en meget sorgeligSkrebne,hvilket naturligvisi
en ikke ringe Grad har bidraget til at svrekkeTioen paa og Interessenfor Plantning
paa Fnrderne.
Plantagener en, rrTr1rr,d. v. s. dyrket Areal, lidt uden for Byen med et Areal af
ca. 2 Kofoder (frerOiskMaal), hvilket vel omtrent vil svare til 5 danske Tdr. Ld.
Arealet er strrkt cuperet og paa enkelte Stedertemmelig fugtigt. Beliggenhedener
ret heldig, hvad Lreforholdene angaa. Jordbunden er ogsaa ret god, der er ikke
megen TOrvejord, men Jorden er flere Steder vel lavgrundet, ellers bestaar den
hovedsageligaf leret Grus og Sand.
Efter indhentet Raad fra det danskeHedeselskabblev i det navnte Aar en Del af
Arealet tilplantet, idet der anvendtesgravedeRender med en indbyrdesAfstand af
2 A len, hv or i p l a n te d e sH v i d g ra n , Ame ri k ansk R On, A l m. R On, Lon o. fl . andre
Tiresorter. Den lvrige Del af Arealet skulde efter Bestemmelsen lejes ud til
Bonder i Omegnen, der skulde dyrke det med Kartofler for paa denne Maade
ef t c r haandena t fa a J o rd e n re n s e to g k u l ti v e ret. E n D el af A real et har ogsaavrerct
beny t t et paa de n n e Ma a d e .
Naar Arealet dernrestvar bleven tilstrrekkeligafvandet, var der tilsyneladende
int et i V ejen f o r, a t e n P l a n tn i n gk u n d e l y k k es der l i gesaavelsom i Thorshavn,hvi s
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man kun havde sdrget for et ordentligt solidt Hegn, der kunde holde Faareneude.
Man opf6rte nok et temmeligth6jt Stendige, men paa Grund af Terrrenforholdene,
som man ikke havde taget tilstrckkeligt Hensyn til ved Bygningen af Diget, kunde
Faarenekomme over det og ind i Plantagen.Som FOlgeheraf blev alle Planterne,
der i6vrigt tegnede godt, allerede den forste Vinter fuldstrendig afredte lige til
Roden. Endnu efter 70-12 Aars Forlob finder man om Sommeren smaa Rodskud
af LOn og Ron, der imidlertid hver Vinter afgnaves af Faarene.
Plantagenejes altsaaaf Thorshavn Kommunalbestyrelse.Nu er den fuldstandig
overgroet med Graes. Med forholdsvis ringe Udgifter vil Hegnet kunne gOres
effektivt, men man maa naturligvis ellers begynde helt forfra med alle Arbejder.
Dette, at Plantningen saa aldeles mislykkedes, har som nrvnt haft en meget
uheldig Indflydelse,idet mange nu stille sig i hoj Grad skeptiskover for Thnken om
at plante Skov paa Frergerne. Man maa imidlertid vel huske paa,,at den vresentskyldes Faarene. Havde Hegnet vrret godt, vilde
ligste Grund trl @delreggelsen
Plantasen formentlig nu have set anderledesud.

Betingelsernefor Opelskning af Skov paa Fer6erne

l. Livsvilkaar for Skovplanterne
Som bekendt bestaar Frerberneaf en lille Gruppe Klippeoer midt ude i Atlanterhavet mellem 62-63 Gr. N. B. ca. 60 Mil fra Island og 50 Mil fra Norge. Som FOlge
af denne Beliggenhedhersker der paa @erneet udprregetOklima med mild Vinter
og kolig, fugtig Sommer. Forskellen paa Sommer og Vinter er ogsaaher saa ringe
som maaske ingen andre Steder i Verden. I FOlge P. FeilbergsOpgivelser (Vore
nordlige Besiddelser)er Sommervarmen storst i Juli og August, hvilke Maaneder
dog kun naa en Middeltemperatur af 10,8 Gr., medens Vinterens Middelvarme
ikke i nogen Maaned er under + 3 Gr.
P. Feilberg siger endvidere:
>Havet er den v.tsentligsteFaktor for Klimaet med en Temperatur af 5,5 Gr. i
Januar-Marts og 10,3 Gr. for Juli-September. Kun i Juli og August har Havet
lavere Temperatur end Luften. I de andre Maaneder er Havets Temperatur over
Luftens.
tJadskilleligefra dissc Forhold er den store Luftfugtighed, Thagerneog Regnmrengden. Kun 86 Dage om Aaret ere fri for Regn, og for det meste er 3/qaf
Hi mm elen diek k e t a f Sk y e r. o g k u n 6 D a g e a arl i g have S ol ski n.
Luftens Beveegelse
er meget strerk,og der findes i Gennemsnitkun 11 stille Dage
o m A ar et . S y dv e s tv i n d e ne r h y p p i g s t (1 7 p c t.) , og derefter fol ger N ordenvi nden
(1 4 pCt . ) ; den f or s te b ri n g e r B G r. Va rme me d fugti g, den si dste3-4 Gr. V arme
rn ed t or luf t . "
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Det vil i FOlge det anforte let ses, at Klimaet just ikke er det gunstigste for
Tiavakst. Den lave Sommervarme med den store Fugtighed maa n@dvendigvis
indvirke hremmendepaa Vreksten. Dertil kommer, at Foraaret f6rst kommer sent.
Marts og April ere sjreldent varmere end den egentlige Vinter. Klimaet i disse
Maaneder er derhos meget uheldigt for Plantevreksten, idet der ofte pludselig
indtrreder Frost og Vintervejr, der odelagger de unge Skud og Knopper, som ere
lokkede frem af forudgaaende mildt Vejr. Selv i Maj Maaned hjemsogesFer6erne
ofte af koldt og barskt Vintervejr med Sne og Frost.
Det milde Vinterklima har ejheller nogen gavnlig Indflydelse paa Plantevrksten.
Som Regel regner man, at Temperaturen kun de 10-11 Dage af Aaret er under
Frysepunktet. FOlgen af det milde Vejr Efteraar og Vinter er, at Planterne ingen
rigtig Hvileperiode faa, men vedblive at vokse langt hen paa Aaret, saaledesat
Skuddene ikke blive tilstrakkelig modne, men Odelagges af den f6rste Frost.
Derfor de mange tarre Grenspidser om Foraaret og Tireernesknudrede, krogede
Former.
Det milde Vinterklima bidrager ogsaasit til, at Tiaerne vaagne for tidligt til Live
om Foraaret, saa at mange Gange de forste Skud helt odelagges af Foraarsfrost.
Endvidere vil vistnok det blresende ofte stormfulde Vejr berede fremtidige
Plantningermange Vanskeligheder,ligesom ogsaade strrke, kolde og saltholdige
Havtaager, der pludselig komme ude fra Havet og lrgge sig over Fjeldene og fylder
Dalene som tunge, hvidgraa Skymasser,kan bringe de unge Skud og Blade til at
visne, naar saadant indtrreffer paa den Tid, disse endnu ere blode og uudviklede.
Frerderneer jo en Samling Smaaoer af tilsammen kun 25YzKv.-Mil. Der findes
derfor ingen rigtig Indland med lune Dale. Det er saa at sige nrestenaltsammen
Kyst og Fjelde, der mange Gange falde stejlt ned mod Havet.
De lune Fjorde med de jrevne,nogenlundeflade Fjeldskraaningerere bebyggede
og opdyrkede, og Jorden der altfor kostbar til at anvendestil Plantning i stor Stil.
Langs Kysten af Sundene mellem @erne er der naturligvis bedre Lre end paa de
Kyster, der ligge umiddelbart ud mod det aabne Atlanterhav. Dog kan Vinden paa
disse forholdsvis beskyttede Steder anrette Ulykker, idet den presset sammen
mellem Fjeldene ofte bliver til voldsomme Hvirvelvinde, der suser ned langs
S undene.
Kun paa de storre @er findes der mindre Dale og Lavninger med gode Lreforhold. Der er dog den Ejendommelighed ved Fjeldene langs Kysterne, at selv om
Vinden blreserlige imod dem, kan der ofte vrerefuldstendigLa, et Stykke oppe paa
Skraaningen,idet Vinden formodentlig kastestilbage ved Fjeldets Fod og derefter
bojer op og gaar oven over Fjeldet.
Denne Omstaendighedvil formentlig ved fremtidige Plantningerpaa Fjeldskraaningerne v&re af ikke ringe Betydning.
Det er ogsaa muligt, at man ved at plante lidt oppe paa Fjeldene i Stedet for i
Lavningerne og paa de nederste Skraaninger kan skaffe Planterne mere ligelig
Temperatur Sommer og Vinter. Sneen bliver liggende langere heroppe. Foraaret
begynder ikke saa tidligt og veksler derfor ikke saa ofte med Frost og T0.
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2. lordbundsforhold og lordbundsbearbejdning samt Hegn
Jordbunden vil sandsynligvis ikke lregge uovervindelige Hindringer i Vejen for
Plantning. Den bestaarsom Regel af en Blanding af Ler, Grus, Sand og Sten, snart
lagvis, snart i mere inderlig Blanding, ofte med gammel Overgrund i forskellig
Dybde, idet det OversteJordlag er opstaaetved Vejrsmuldring, Morrnedannelser
og Fjeldskred.
En stor Del af Jorden, saavel i Dale og Lavninger som langt op ad Fjeldskraaningerne, ja selv paa ret hOjtliggendePlateauer,er drekket af en SlagsTorvejord,
der kan opnaa en Mrgtighed af indtil et Par Alen.
Mange Gange er det imidlertid ikke, hvad vi i Almindelighed forstaa ved
T6rvejord i Danmark, men en sort, sur Humus, der ved strerk Afvanding og
passendeBearbejdelsekan forvandles til god Muld.
Disse sure Humusdannelserere karakteristiskefor nrestenal Jord paaFmberne.
Plantedrekket,de ere dannede af, har som oftest bestiet af Enebrer, Grasser,
Halvgrresser,Sivarter, Lyng, Krakling, Mosser o. s. v.
Mange Steder i Torvemoserne finder man betydelige Rester af Enebrer i Form af
sv&re Rgdder og Stammer, men aldrig Birkerester eller Rester af andre trreagtige
Planter, naar undtages af og til nogle Rester af Pil. Enebrer og Pil findes ogsaa
endnu vildtvoksende paa Faroerne.
Dvrergbirk (Betula nana), der er saa almindelig paa de islandskeFjeldheder, har
jeg derimod ikke set noget til paa Freroerne,det er muligt, at den findes, jeg har
kun varet saa faa Steder, meget almindelig er den neppe. Derimod spiller Hedelyng og Klokkelyng en langt storre Rolle her end paa Island, hvor Dvargbirken
nrermesthar indtaget Lyngens Plads.
Hvad enten man nu vil kalde det omtalte Lag Torvejord eller ikke, saa brrendes
Da Lagene sjaldent ere ret sv&re, bliver
det i hvert Tilfalde overalt paaFrer@erne.
det efterhaandenstore Arealer, der paa denne Maade afskrrellestil stor Skade for
fremtidig Opdyrkning.
Dette sure Torve- eller Humuslag vil, som oven for antydet, kraevekostbare og
betydclige Arbejder i Retning af Afvanding, Udluftning og Bearbejdelse,for at
Tiaplanter kunne trives deri. Det vil derfor i de fleste Tilfrelde vrere nOdvendigt at
begynde paa Jordarbejdet flere Aar i Forvejen for at faa Jorden tilstrrekkelig
udluftet. Da man derhos mange Steder ikke kan anvende PlOjning paa Grund af
Steen og Terrrenforhold,men er henvist til at benytte Spaden,f.Orerdette med sig,
at Kulturerne nddvendigvis maa blive dyre, tilmed da det formentlig vil vaere
rigtigst at anvende store Planter og trette Kulturer. Det forste, fordi store Planter
med kraftige ROdder ikke saa let ere udsattefor at fryse op og ikke lide saa meget
af den strerke Grrsvtrkst, som meget snart vil indfinde sig. Tatte Kulturer maa
anvendes baade af Hensyn til Grressetog til, at Planterne da bedre beskytte
hinanden mod Vinden. Noget kan man dog muligen hjrelpepaa disseForhold ved
at lade omboende BOnder dyrke de paagreldendeArealer med Kartofler eller paa
anden Maade og give dem en lille Understottelse til Bearbejdelse og Mergling.

27

Som oftest vil man formentlig kunne faa de Omboende til at g@redet gratis, hvis
man i Forvejen indhegner Arealet, hvorved disseville spare selv at bygge kostbare
Indhegninger om deres Kartoffelmarker.
Foruden de store Udgifter til Jordarbejder maa man endvidere g6re Regning paa
store Udgifter til Hegning og Hegnsmateriel.Det er absolut nOdvendigt,hvis man
vil plante paa Fnr6erne at forsyne Plantagen med et solidt Hegn, som kan hegne
baade mod KOer, Faar og Harer. Uden et saadantHegn er det haabl@stat plante,
som vi have set med Plantagen ved Thorshavn. KOer og Faar gaa hele Sommeren
l6se i Haugen, og om Vinteren vedblive Faarene alle Steder at gaa ude uden noget
videre Tilsyn.
Hvor der er gode og tilstrrekkelige Sten, kan man opf.6reHegn af Sten. Disse
Hegn ere imidlertid ret kostbare, naar de skulle byggessaaledes,at de ogsaahegne
om Vinteren, hvor Faarene ere mere forsultne. I de fleste Tilfrelde maa der
udsprendeset Par Hegnstraade oven over dem.

3. Plantningsmateriale
Det er, som det formentlig fremgaar af det hidtil anf4rte, ret betydelige Vanskeligheder,fremtidige Plantningerville faa at krmpe med paa Faroerne. Desuagtet formener jeg, at man ved Taalmodighed og Flid vil kunne opelske Tieplantninger paaFnraerne. De paa forskellige Steder anlagteHaver og Smaaplantninger
bestyrke yderligere denne min Anskuelse. Kan man i Haverne opelske Tireer paa
24-25 Fods HOjde, er det formentlig rimeligt, at man kan faa Plantninger, der ere
lige saa veludviklede, naar de dyrkes i store Samfund og paa rationel Maade.
Hidtil har man skaffet sig planter fra Danmark eller Norge, hvilket imidlertid er
ret uheldigt i Lrengden,da saadannePlanter ikke ere vrnnede til Jordbund, Klima
og Ovrige Livsvilkaar paa Frer@erneog tilmed uundgaaeligtlide en Del ved Indpakningen og den ofte langvarige Tiansport.
Det vil derfor vrere n@dvendigt at skaffe sig Planter tiltrukne i Planteskoler paa
Frroerne, saaledesat de saa at sige fra Fodselen af vrennestil de Livsvilkaar,
hvorunder de senereskulle leve.
En vresentligGrund til de mange Uheld i flere Plantningermaa formentlig sOgesi
den Omstandighed, at man ikke har kunnet skaffe sig akklimatiseredePlanter.

4. Plantningssteder
Skov, saaledessom vi kende det fra Jylland, kan nappe anlaggespaa Fnr6erne,
store, dels er der heller ikke Plads
dels vil Omkostningerne blive uforholdsmressig
der t il.
Meget af Landet som de OversteFjeldpartier, Stenmarker - og stejle Klipper
med lodrette Vregge kan formentlig ikke tilplantes. De gode Partier af de lave
Fjeldskraaninger og Smaadaleneere eller ville efterhaanden blive tagne under
Dyrkning som Agerland og bor formentlig ikke anvendestil Skovplantning.
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Befolkningen er nok en Fiskerbefolkning, og Fiskeriet vil vel altid blive Hovederhvervet, men Landets isolerede Beliggenhed nodvendiggor, at der maa trives et
vel udviklet Agerbrug som Stotte herfor, da visse Ting som KOd, SmOr og Mrelk
ikke kan fores til de enkelte Bygder uden ret store Vanskeligheder, ligesom
Befolkningen under uheldige Fiskeaar er henvist til at leve af Agerbruget. Saaledes
drives der som bekendt en betydelig Faareavl, og Faareavl kraver meget Land. Det
kan derfor kun blive forholdsvis smaa Strrkninger og ikke af de allerbedste, der
kunne afsestil Skovdyrkning. Storre arealer end 10-20-30 Td. Ld. samlede vil der
vel nappe i Almindelighed blive Thle om at tilplante.
Noget helt andet er det, om man kunde bringe det til, at hver Mand havde en
Have om sin Bolig med Lrebrelterog levende Hegn paa Markerne, hvilket vilde
v&re et uvurderligt Gode for Befolkningen. Smaaplantninger,Haver og levende
Hegn er der overalt Plads nok til, og Bekostningen herved vil ikke blive uoverkommelig, naar kun Interessener der, og man indser deres Betydning.
De uheldige Ejendomsforhold ville ogsaamange Gange bevirke, at det vil blive
vanskeligtat erhverve noget stOrresamlet Areal til plantning. De store Udmarker
ere som oftest endnu ikke udskiftede, men ere frellesEje, og de dyrkede Arealer
ere udstykkede i mange smaa Partier, saaledesat hver Mand ikke har sine Ti6er
liggendesammen, men har et Stykke det ene Sted og 6t et andet. Et Ejendomskort
over en Bygd vil derfor mange Gange frembyde et hojest forunderligt Billede, idet
de enkelte Mands Jordstykker ere blandedeimellem hinanden,,saaledesat det maa
synesvanskeligt selv for Ejermanden altid at vide Besked med, hvad der er hans,
og hvad der er hans Nabos.
Et andet Forhold, der ogsaa kan berede Vanskeligheder, er den saakaldte
Torveskrersret.Det er nemlig saaledes,at hvor der findes brugelig Tdrvejord', er
der mange foruden Grundejeren, ofte en hel Bygd, som her have Ret til at skrere
den TOrv, de skal bruge i Husholdningen. Til Gengreldskulle de, naar Arealet er
opskaaret, drekke det igen med den afskaarneGrrestorv, saa at Bunden igen kan
gro sammen, og derhos betale en ringe Afgift i Penge eller Arbejde, der skal
anvendestil Jordforbedringsarbejderi Haugen.
Paa de saakaldte Kongsgaarde, d. v. s. Gaarde, der ejes af Staten, men ere
bortfrestede i Arvefreste, er Forholdene dog ikke saa fortvivlede som paa privat
Jord. Godset ligger her mere samlet, og hver Gaard har sin BO og Hauge. Det vil
vel ogsaanarmest blive saadanneSteder, hvor der af det offentlige kan erhverves
storre Jordstrrekninsertil Plantnine.

5. Valg af Trreart
Af de hidtil paa Frer@ernefors6gte Trc,arter synes Selje-ROn og Amerikansk Ron
forelObigat vrerede'' der ere mest modstandsdygtigeoverfor det vanskeligeKlima.
De faa som Regel deres Skud modne og lide som Folge deraf ikke meget af Frost,
men kunne ved nogenlunde omhyggelig Behandling udvikle sig til ret smukke ca.
24-25 Fod hOje Tirer med kraftig Stamme og Krone.
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Alm. ROn, Sorbus aucuparia, trives derimod mindre godt. De yderste Led af
Skuddene modnes sjreldent,og man ser den derfor nrsten altid staa med mange
t@rreGrenspidser. Den udvikler sig i Regelen ogsaa kun til Buske eller mere eller
mindre vanf0re og purrede Tiaer. Det er yderst sjreldent at finde nogenlunde
smukke Tirer af Alm. ROn saaledessom af Sejlerdn.
LOn (Acer pseudoplatanus) trives nrestenalle Steder godt. Den bliver vel ikke
saa hOj som herhjemme, men kan dog udvikle sig til smukke Tireer paa2V25 Fod.
Formentlig passerden godt til den kraftige, lidt svrere,men iOvrigt velmuldede Jord
i Haverne. Det er ogsaamuligt, at den kan udvikle sig til endnu stdrre Tireer. idet
de fleste LOn, jeg har set paa Frr6erne, neppe ere meget mere end 20-30 Aar
gamle. Den synes i hvert Tilfalde at vare ret modstandsdygtigog nogenlunde at
kunne faa sine Skud modne om Efteraaret.
Af ,€lm (Ulmus camp.) har jeg set enkelte Eksemplareri Haverne trives ret vel.
Et enkelt Sted har jeg set et Eksemplar paa ca. 20 Fod og ret velformet. Der er
maaske Grund til at anstille mere vidtgaaende Forsog med denne Tireart. Den
trives, saavidt jeg ved, ret godt i Norge under lignende Forhold. Den findes
saaledesder op til 67 Gr. N. Br.
Birk har jeg ikke set meget til paa Frroerne, der findes kun hist og her enkelte
vantrevne Eksemplarer. Det er dog rimeligt at antage, at denne Tireart kan vokse
her. I Norge findes den som Tire langs Nordlandskystenog helt oppe ved Lofoten,
ligesom hele Finmarkskysteni gammel Tid har vreretbevoksetmed Birkeskov lige
til Havet. Mange Grunde taler for, at norsk Birk vil kunne trives paa Frer@erne.
Hreg, Asp og Seljepil ere formentlig ogsaavrerdt at gbre Fors@gmed. En enkelt
Pileart findes i Forvejen vild paa Freraerne,og Seljepil og Baandpil har jeg set
trives flere Steder.
Af mere kalne Tirarter findes i Haverne Lind, Ask og Bgg.De have dog nreppe
nogen Fremtid for sig heroppe. Bog har jeg set som en Busk paa ca. 3 Alen.
Af Naaletrreer har jeg, som tidligere omtalt, set nogle ret smukke Adel- og
Hvidgran paa ca. 18 Aar og 8 d 12 Fod hoje. Naaletrreerhar ikke vreret fors6gt
meget. Enkelte Steder er man dog begyndt at plante Bjergfyr og forskellige
Granarter. Disse Plantningerere imidlertid saa unge, at man ikke deraf kan drage
Slutninger. ,iEdelgranog Hvidgran synes at vrre de, der trives bedste forelObig.
Nogle enkelte Lrerk findes hist og her i Haverne. De ere dog alle smaa og daarligt
formede. En ganske enkelt havde naaet en HOjde af ca. 10 Fod.
Jeg kan dog ikke tro andet, end at her maa kunne dyrkes enkelte Naaletrreer.I
det nordlige Norge paa Nordlandskysten, hvor Klimaet meget ligner Faroernes,
dyrker man nu med Held baade Bjergfyr, Rodgran (Polargran), norsk Kystfyr og
sibirisk Laerk. Det var dog vard at fors@ge,om ikke nogle af disse Arter ogsaa
kunne dyrkes paa Fnrderne.
Jeg kan ikke andet end anbefale,at der goresForsog med nogle af de her nrevnte
Arter saavelLOv- som Naaletrreer.Forsogenemaa dog, om de skulle give paalidelige Resultater, indledes med Oprettelse af Planteskoler.
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3.2 Vidarlundin i Gundadali 1920.
Gundadalur plantation 1920. Fornminnissavnid.

6. Nytten af Skov
Saavidt mig bekendt er der paa Frr@erne de fleste Steder ikke nogen videre
Mangel paa Brendselsmaterialer eller i det Hele nogen saerligvanskelig Adgang til
Anskaffelsen af Tir, idet man dels kan skaffe sig dette sidste fra Udlandet, dels paa
mange Steder har Adgang til Drivt@mmer.
Torvemoser findes nresten overalt og enkelte Steder endog Kul, der,selv om
Kvaliteten ikke er den bedste, dog kan anvendes paa Stedet til eget Forbrug.
Det forekommer mig derfor, at eventuelle Anlreg af Smaaplantningerog mindre
Plantager nrermest ville faa Betydning ved at bidrage til at sprede Hygge og
Velvrere over Landet og ved at yde Lre for Gaarde, Huse og Haver.
Ved Plantninger om de dyrkede Arealer vil man formentlig opnaa at g6re disse
mere lune, saaledesat man bedre kan dyrke Byg og Havre, Kartofler, Rodfrugter
og andre Nytteplanter.
Det er muligt, at fremtidige Plantninger en Gang i Tiden kunne yde en Del godt
Brrendsel og mindre Gavntr&, men Hovedformaalet her paa Freroerne maa dog,
som anfort, formentlig vrere det at skaffe Lr for Haver og Huse og derved gdre
Landet til et mere tiltalende Opholdssted for Mennesker og Dyr.
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Endvidere ville Plantninger paa Fjeldskraaningerne bidrage til at forhindre
Fjeldskred, Sneskred og Jordskred, idet Tirer@ddernedels vil holde Jorden sammen, dels gdre den mere poros, saaledesat Vandet siver langsomtigennem og ikke
som nu skyller ned ad Skraaningerne rivende det overste Muldlag med sig og
derved ikke alene adelngger Fjeldskraaningerne, men ogsaade nedenfor vrrende
Grrsarealer. Ved Tireplantning paa Bjergskraaningerne og lignende Steder er det i
Udlandet meget almindeligt, at man s6ger at forhindre den SlagsUlykker.

FreringernesForhold til Sagen
Som tidligere anf@rtvar det efter Anmodning af Hr. Folketingsmand Patursson, at
Hedeselskabet bestemte sig til at lade mig aflregge et Besog paa Fmderne paa
Hjemrejsen fra Island for at optage en Plantage paa hans Ejendom Kirkebo,
udvalge et Sted, der egnede sig hertil, og give Anvisning til de forn@dneJordarbejder samt til Anlregget af en lille Planteskolesammesteds.
Hr. Paturssonn&rede stor Interessefor Plantningssagenog onskede gerne denne
rejst snarest muligt., idet han haabede, at det var muligt at frembringe Skov paa
Faer@erne,
og at denne vilde have stor Betydning for Landet i flere Retninger.
Paa Opfordring af Hr. Paturssonefter Samraadmed LagtingetsFormand, Amtmand Brrentsen', indgav jeg derfor til Lagtinget et Andragende og Forslagom, at
der indtil videre maatte bevilges Hedeselskabeten Sum af 1000 Kr. aarligt til
Plantningssagens
Fremme paa Frerberne. Andragendet blev indbragt i Tinget af
Hr. Patursson,og blev der herom fbrt en Del Forhandlinger;men ved min Afrejse
fra Falberne var det endnu ikke afgjort, hvorledes Tinget ville stille sig til dette
Andragende.
Senereunder mit Ophold iThorshavn havde jeg et MOde om Sagenmed en Del
Lagtingsmedlemmerog Reprasentanter for Thorshavn Kommunalbestyrelse.Tilstede herved vare ogsaa Amtmand Brrentsen og Hr. Patursson.
Mddets Deltagere vare enige om, at det vilde v&re et stort Gode, hvis der kunde
opelskesnogen Skov paa Fnrd,erne. De fleste antog ogsaa, at der var Mulighed
herfor, naar Forsbgenelededes paa rette Maade. Man havde imidlertid i denne
Henseendeingen gode Erfaringen, idet Plantagenved Thorshavn jo var fuldstaendig m is ly k k et .
Paa M@detudtaltes, at de nys navnte Autoriteter formentlig gerne vilde st@tte
Sagenved at give Jord og passendePengebidragaarligt; men man onskede i saa
Tilfrelde fuld Sikkerhed for, at Forsogeneudfortes saa godt som muligt, og dette
mentes kun at kunne opnaaesved, at Hedeselskabetejede Plantagerneog Planteskolerne, ledede Arbejderne og udforte Tilsynet ved sine Folk.
Jeg udtalte her, at jeg naturligvisikke bestemther kunde sige,om Hedeselskabet
vilde gaa ind paa en saadan Ordning, men formente dog, at Hedeselskabetnok
vilde forhandle om en saadan Ordning, naar der kunde skaffes nogen pekunirer
Stotte fra Faroerne.
Paa m@detmeddelte jeg derhos, at jeg for det Tilfrelde, man maatte bestemme
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Baraldur i Svinoy.
Juniperus communis on Svinoy. Photo J. J6hansen, I98I

Vidarlundin i Vdgi. Flesu trqini eru kontortafura.
Theplantation at Vdgur. Most treesare Pinus contorta var. contorta. Photo T. Leivsson, Nov. 1988.

Tradadalur, Sandoy. Roynivi\ur og kontortafura.
Tradadalur, Sandoy. Sorbus intermedia and Pinus contorta yar. contorta. Photo T. Leivsson, Nov.
1987.

sig til at anhgge Plantagen ved Thorshavn, havde undersdgt Omegnen i saa
Henseende. Jeg formente herefter, at den saakaldte Gundedal, beliggende lige ved
Byen, vilde egne sig godt til Anlreg af en Planteskole, medens de omgivende
Fjeldskraaninger, hvad Beliggemhed og Jord angik, egnede sig til Plantage. Arealet st@ttederhos nasten umiddelbart op til den gamle saakaldte Plantage, saa der
var Mulighed for at erhverve en Del af Jorden ved Mageskifte.
Modet sluttede dermed, idet man blev enig om yderligere at ville drofte Sagen
baade i Lagting og Kommunalbestyrelse og derpaa senere give Hedeselskabet
Meddelelse om Resultatet af Forhandlingerne.
Efter Opfordring af Hr. Patursson tog jeg derefter atter ud til Kirkeb@, hvor jeg
udvalgte og opmaalte et Sted til en eventuel Plantage og Planteskole samt gav
Anvisning til de nodvendige Forarbejder. Hr. Patursson mente dog ikke at ville
udfore de nodvendige Forarbejder i 1902, men Onskedenrermereat konferere med
Hedeselskabetom Sagen, naar han kom til Danmark i Efteraaret i Egenskab af
Folketingsmand.
Ved min Tilbagekomst til Thorshavn modtog jeg fra Kommunalbestyrelsen en
Skrivelse,hvis Indhold er folgende:
,Under Forudsretning af, at Hedeselskabet vil anlagge en Plantage ved Thorshavn, er Thorshavn Kommunalbestyrelse villig til uden Vederlag at tilskOde Hedeselskabetden Kommunen tilhorende TrO af Husegaard, >Plantagen<kaldet, eller
saadanneandre Tioarealer eller Arealer af HusegaardsHauge ved Thorshavn, som
maatte kunne erhvervesved Mageskifte med Plantagen.Endvidere er Kommunalbestyrelsenvillig til at lade Kommunen deltage i Omkostningerne ved Beplantningen af en Plantage ved Thorshavn med et BelOb af 2 d 300 Kr. aarlig paa
Betingelse af, at PlantagensStorrelsebliver mindst 10 Td. Ld."
Dette, som det forekommer mig, gode Tilbud, er dog betinget af , at det bliver
Hedeselskabetsom saadant, der anlegger Plantagen, og at denne, naar den en
Gang er vokset til, aabnesfor Publikum.
Med Formanden for Lagtinget, Amtmand Brerentsen, havde jeg inden min
Afrejse en Samtaleom Tingets Stilling til Sagen.Man havde endnu ikke forhandlet
om denne, men Amtmanden mente dog, at Tinget vilde indtageen lignendeStilling
til plantesagensom Thorshavn Kommunalbestyrelse.Der er da ogsaa efter min
Hjemkomst til Danmark fra Amtmandem modtaget Meddelelseom, at Lagtinget i
Lighed med Kommunalbestyrelsenhar bevilget 300 Kr. aarlig i 10 Aar til Hedeselskabet at anvende til Fremme af PlantningssagenpaaFreraerne.
Til Slut maa det vaeremig tilladt at fremkomme med endnu et Par Bemrerkn i nger .
Som det formentlig fremgaar af min Beretning, er der paaFaraerne alleredeen
Del Interesse for Plantning. Efter hvad jeg har set og hart, er det ogsaa min
Overbevisning,at der mange Steder er Betingelsertil Stedefor Fremelskningaf om
ikke Skov saa dog en Del Tievrekst i Smaaplantninger, Lrebrelter, Haver og
levende Hegn. Hovedvregtenmaa formentlig lreggespaa Smaaplantningeri Forb i ndels em ed Have b ru s .
I
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For at kunne arbejde med Udsigt til et nogenlunde gunstigt Resultat, vil det
formentlig vere nddvendigt at begynde med Anlagget af flere Planteskoler for at
skaffe sig indfodte akklimatiseredePlanter. De foreliggendeErfaringer vise tydeligt, hvor uheldigt det er at anvende indforte Planter. Man maa derhos ogsaagive
Beboerne nogenlunde let Adgang til at skaffe sig Planter fra disse Planteskoler,
enten gratis eller for en ringe Betaling samt Vejledning i at plante disse.
Disse Planteskoler,der helst maa knyttes til en lille Plantage,bor bestyresaf en
sagkyndig Mand, og da der paa Faroerne for Tiden ikke findes en Mand, der er
bekendt med Planteskoledrift, maa der enten hertil uddannes en Frering eller
ansettes en dansk Plant@rtil at lede Arbeidet.
C. E. Flensbors
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