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Skovrester og Nyanlæg af Skov
paa Island.

Af

C. E. Flensborg.

I. Indledning.

I Sommeren 1900 foretog jeg, efter Anmodning af Kap-
tajn i Marinen C. Ryder og Professor C. V. Prytz en Rejse til
Island for at lede Anlægget af en Plantage i det nordlige Is-
land, samt for tillige at undersøge Betingelserne for yderli-
gere Nyanlæg af Skov paa Øen.

Allerede længe havde det været klart for Kaptajn Ryder, at
man ved Skovkulturer maatte kunne gøre en Del af de lave
Fjeldskraaninger og mange Arealer i Dalene frugtbringende i
Stedet for som nu at lade Jorden ligge til Dels ubrugt hen,
dækket af Græs, Dværgbirk m. m. eller kun bruge den til tarve-
lige Græsgange for Faar og Heste.

Kunde man forvandle en Del af disse umaadelige Stræk-
ninger til Skov, om end det kun blev Skov der producerede
Brænde, vilde det være til uvurderlig Gavn for et Land som
Island; thi det er saa fattigt paa Brændsel af enhver Art, at
man paa mange Steder udelukkende er henvist til at bruge
Gødningen som Brændsel, hvilket naturligvis er til stor Skade
for Landbruget, idet Tunene derved berøves den nødvendige
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Gødning, hvorved Jorden udpines mere og mere, da man ikke
kan give den tilstrækkelig Erstatning for de bortførte Stoffer.
Følgen deraf er, at Tunene de fleste Steder langt fra yde saa
meget som de ellers kunde, og at de Islændere, der ere saa
heldige at eje et Birkekrat, hvoraf der findes adskillige og til-
med ret kraftige, alt for hensynsløst hugge løs paa disse for at
spare Gødningen. Da man nu tilmed udfører denne Hugst
paa alle mulige Tider af Aaret og paa en for Trævæksten i høj
Grad ødelæggende Maade, uden nogen Sinde at tænke paa at
frede lidt om Træerne eller sørge for, at den unge Opvækst
kan brede sig igen over Arealet, er Følgen den, at Krattene
forsvinde mere og mere. Den Tid er derfor ikke fjern, da ogsaa
disse sidste Rester af de islandske Birkeskove ville være for-
svundne og kun efterlade sig øde, til Dels nøgne Grusmarker.

En væsenlig Grund til at Skovene i saa høj Grad ere blevne
ødelagte, samtidigt med at de forsvinde mere og mere, er den
Omstændighed, at man, foruden at hugge saa hensynsløst,
tillige bruger dem til Græsgange for Faar og Heste, der Aar
efter Aar afbide de unge Planter, og derved hindre Skovens
Foryngelse.

Skovene paa Island ere som Følge af disse Forhold alle i høj
Grad ødelagte, og hvis man ikke i Løbet af faa Aar vil se de
tiloversblevne Rester helt forsvinde, vil det være nødvendigt
at træffe kraftige Forholdsregler til Skovenes Fredning og For-
bedring dels ved Hegning, dels ved Nykultur.

Interessen for Plantning paa Island var hidtil ikke stor; dog
træffer man flere Steder Haver, som ere en halv Snes Aar
gamle; men de træagtige Planter, som findes der, frembyde
de allerfleste Steder ikke noget videre lovende Udseende,
medens derimod de allerfleste Køkkenurter og Blomster-
planter trives vel. Køkkenhavedyrkningen har derfor ogsaa
taget et stort Opsving takket være forhenværende Landfysikus
paa Island, nuværende Fysikus paa Frederiksberg Schierbeck,
der baade ved selv at anlægge en Have i Reykjavík og ved at
staa Folk bi med Raad og Daad samt i Tale og Skrift har vakt
Interessen for Havedyrkning, saa at der nu især paa Sydlandet
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ved enhver Gaard findes en lille Indhegning med Kartofler,
Kaal, Ribs, Rabarber osv.

Der eksisterer nu et islandsk Havebrugsselskab og et Land-
husholdningsselskab, hvilket sidste har engageret en Gartner
Helgason, uddannet paa Vilvorde Havebrugsskole, som Kon-
sulent i Havebrug med Bopæl i Reykjavík. Samme Mand, der
tillige er uddannet paa en islandsk Landbrugsskole, gør ogsaa
Tjeneste som Selskabets Konsulent i Agerbrug. Derimod har
man hidtil ikke givet sig af med Forsøg paa Skovplantning,
maaske ikke saa meget af Mangel paa Interesse for Sagen som
af Mangel paa Kendskab til, hvorledes man skulde gribe Sagen
an, da man savnede en forstlig uddannet Mand til at lede For-
søgene. Skal der i Fremtiden udføres rationelle Pantnings-
forsøg, vil det derfor være absolut nødvendigt at overdrage
en saavel praktisk som teoretisk fuldt uddannet Forstmand
Ledelsen af Forsøgene.

I 1898 lykkedes det Kaptajn Ryder at vække Interesse for
Sagen hos det kgl. danske Landhusholdningsselskab, saaledes
at det tilstod ham en Sum til Anlæg af en lille Plantage paa
Island. Kaptajnen henvendte sig derefter til Professor Prytz
om Raad med Hensyn til Valget af Fremgangsmaade og Træ-
arter m. m. ved Tilplantningen. De bleve enige om ikke at
begynde med Anlæg af en Planteskole, da man for det første
ikke havde nogen Forstmand til at anlægge og passe denne,
og da det for det andet vilde vare flere Aar, inden man ad den
Vej kunde samle tilstrækkelig Erfaring med Hensyn til Valg
af Træarter.

Det vedtoges derfor at bruge Planter fra Danmark af saa
mange Arter som muligt og tilplante et Areal med dem for
derigennem at se, hvilke Arter der bedst kunde taale Klimaet
og de øvrige Forhold deroppe; naar man saa af disse forbere-
dende Forsøg havde faaet et foreløbigt Resultat, skulde det
anlægges Planteskoler med de Træarter, som nu maatte vise
sig mest levedygtige.

 I dette Øjemed fik Kaptajn Ryder ved de islandske Auto-
riteters Imødekommenhed overladt et Areal paa c. 2 Tdr. L.

Indledning.
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30–40 Km. nordøst for Reykjavík ude ved Þingvellir i Nær-
heden af Lögberg paa den gamle Altingsplads og tilplantede
det. Omtrent samtidig hermed begyndte det islandske Land-
husholdningsselskab Anlægget af en Planteskole og Forsøgs-
station i Reykjavík.

Begyndelsen blev saaledes gjort paa Sydlandet, medens der
paa Nordlandet saa godt som slet ikke var gjort noget Forsøg.
Forholdene her og paa Sydlandet ere en Del forskellige, mest
i klimatisk Henseende. Vinteren er saaledes mere jævn paa
Nordlandet, medens den paa Sydlandet veksler mellem Frost
og Tø, ligesom Foraaret det sidste Sted ofte er temmelig ska-
deligt for Planterne, idet Februar og Marts Maaned meget
ofte komme med Regn og mildt Vejr, saa at Planterne be-
gynde at spire, medens April og Maj møde med Frost og Sne
ofte til hen imod Juni, hvilket naturligvis har en højst uheldig
Indflydelse paa Plantelivet. Dette Forhold er man delvis fri
for paa Nordlandet, hvor Vinteren som nævnt er nogenlunde
jævn og holder ud til hen imod Juni. Sommeren paa Nord-
landet er lidt kortere end paa Sydlandet, det bliver sjælden
rigtig Foraar før i Begyndelsen af Juni, men til Gengæld er
Sommeren paa Sydlandet overordentlig vaad og fugtig, me-
dens den paa Nordlandet i det mindste i Begyndelsen er tem-
melig tør. Det er saaledes ret almindeligt, at der ikke falder
videre Regn her i Juni og den første Halvdel af Juli.

Endelig har Nordlandet den Fordel, at Dalene her gaa i Ret-
ningen Nord–Syd og ikke indeholde saa megen Myr og Mose
som Sydlandet.

Paa Grund af disse Forskelligheder kunde man ikke nøjes
med et Forsøg alene paa Sydlandet. Kaptajn Ryder arbejdede
da ogsaa paa at skaffe Midler til at udstrække Forsøgene til
Nordlandet.

I Sommeren 1899 lykkedes det ham dels ved en Bevilling
fra Alþingi, dels paa anden Maade at skaffe de nødvendige
Penge, saaledes at man paa Nordlandet kunde gøre et Forsøg
i lidt større Stil end det paa Sydlandets.

Da der imidlertid ikke paa Island fandtes nogen forstkyndig
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Mand, som man kunde betro at udføre Plantningen, og da
det var af Vigtighed at faa denne udført paa en saa tilfredsstil-
lende Maade som muligt, besluttede Kaptajn Ryder efter Pro-
fessor Prytz’s Tilskyndelse at sende en dansk Forstmand derop
for at lede Plantningsforsøgene. Saaledes fik jeg Anmodning
om at paatage mig dette Arbejde, hvad jeg naturligvis med
Glæde gik ind paa. Jeg skulde efter Bestemmelsen anlægge
og tilplante en lille Plantage i Eyjafjörður ved Grund, gøre et
Forsøg med Saaning og Plantning i en lille Skov i Fnjóskadalur,
ligeledes paa Nordlandet, samt foretage en Rejse gennem
Landet for at undersøge Vilkaarene for yderligere Plantnings-
foretagender paa forskellige Steder.

II. Skovrester paa Island.

Hvad der styrker Overbevisningen om, at det kan gro Skov
paa Island, er den Omstændighed, at der i ældre Dage har
været Skov, og at der endnu enkelte Steder som i Hallorms-
staður i Lagarfljotsdalen og i Fnjóskadalur findes forholdsvis
betydelige Skovrester, som, uagtet der ingenlunde er fredet
om dem, dog endnu ere ret kraftige Kratskove, hvori der endog
af og til ses enkelte Træer paa 26–28 Fod. Disse Træer, der ere
voksede op under saa ugunstige ydre Forhold som vel muligt,
synes mig et af de bedste Beviser paa, at der kan trives Skov
paa Island. Der findes ogsaa flere Steder i Landet f. Eks. i
Akureyri og paa Skriða i Hörgárdalur ret velvoksne Rønne-
træer.

At der i ældre Dage har været Skov paa Island, ses ogsaa af
Tørvemoserne som alle indeholde Birkerester. Disse Rester
synes dog at tyde paa, at det kun har været smaa Træer, Sko-
vene have bestaaet af. Tørvemoserne ere i det hele ikke mange
eller særlig store og dybe og bruges meget lidt. Det er derfor
muligt, at man ved at undersøge dem nøjere kunde faa et bedre
Begreb om, hvor store Træer der har vokset.

Sagaerne give vel en Del Oplysninger om Skovene i Oldti-

Skovrester paa Island.
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den, men de ere sandsynligvis i denne Henseende ikke videre
paalidelige. I hvert Tilfælde gøre Islænderne sig formentlig
alt for overdrevne Forestillinger saavel om Skovenes Udstræk-
ning i gamle Dage som om Træernes Størrelse.

Hvad der især har fremkaldt Troen paa en stor Skovrigdom
er nogle Sætninger i den gamle Landnámabók, hvor det bl. a.
hedder, at Skovene have dækket hele Landet fra Fjeldene til
Havet, og at de vare saa store, at Kreaturerne bleve borte i
dem. Hermed menes formentlig kun, at Skovene have strakt
sig fra Havet og der til hvor Fjeldene begynde; thi at der ikke
har vokset Skov paa disses stejle Skraaninger eller paa de ud-
strakte Heder paa Ovefladen er sikkert, da det efter Landets
nordlige Beliggenhed er umuligt, at der kan vokse Træer c.
2000 Fod over Havet, naar Snegrænsen allerede er i en Højde
af 2500–3000 Fod. De eneste træagtige Planter, der kunne
have vokset saa højt oppe, ere de samme som gro der endnu
nemlig Betula nana, Salix phylicifolia, lanata og glauca.

Derimod er det rimeligt, at de lavere Fjeldskraaninger og
Dalbundene have været klædte med Skov i langt større Ud-
strækning end nu; og at Skoven ogsaa har bestaaet af større
Træer end nu omstunder, er vist ogsaa temmeligt sikkert. Som
Følge af hele Islands Beskaffenhed udgøre disse nævnte Area-
ler kun den mindste Del af Landet, saa nogen i Forhold til
Landets Størrelse stor Skovrigdom kan der ikke have været.

Det kan derfor godt være rigtigt, naar det fortælles, at der
en Gang paa Vestlandet skal være bygget et lille Skib af is-
landsk Træ; thi at dette er opskrevet og overleveret fra Slægt
til Slægt som en Mærkværdighed, tyder heller ikke paa nogen
særlig Rigdom paa stor Skov.

Paa den anden Side ere disse Optegnelser maaske dog et
Bevis paa, at Skovene i det mindste nogle Steder have været
mere end slet og ret Kratskove saaledes som nu. Dertil ere de
formentlig først blevne, efter at Urskovene ere ødelagte og
man har begyndt paa det store Faarehold, der nok skal holde
Skovene nede, lige som Menneskene heller ikke have behandlet
disse videre blidt, efter at der er indtraadt Brændselsmangel.
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Nu ere Skovene til Dels forsvundne helt og de faa Rester
der ere sparede, ere saa ødelagte ved Vanrøgt og af de
løsgaaende Kreaturer at de næppe ville have nogen lang Frem-
tid for sig, inden de forvandles til øde Grusmarker, hvis man
da ikke ad Lovgivningens Vej sørger for at forhindre det eller
faar det gjort klart for Folk, hvad de ere i Færd med at miste.

I. Nordlandet.
Efter Opfordring og Raad af Amtmand Briem foretog jeg

en Rejse paa Nordlandet, som var overordentlig interessant,
idet jeg snart passerede frodige Birkekrat, snart grønne, fro-
dige Dale eller udstrakte Heder af Dværgbirk, snart øde Fjelde
og Stenmarker, rivende Elve og Fosse, vældige Lavamarker
samt Mývatn, denne mærkelige Sø med sine Masser af smaa
Øer med Tusinder af Fugle, omgivet af Lavamarker, Kratere,
Fjelde, Svovlkilder, varme Kilder og mange andre af Natu-
rens Vidundere.

Jeg forlod Akureyri den 18de Juni ledsaget af en Følgemand,
der skulde gøre Tjeneste dels søm Fører dels som Tolk. Af
Heste havde vi hver en samt en Pakhest. De første Dage til-
bragte jeg i Fnjóskadalur med at se de derværende Birkekrat,
i et af hvilke den ene Plantage er anlagt. Da jeg derfor særlig
har haft Lejlighed til at færdes i disse Krat, og da de egentlig
ere ret typiske Eksempler paa gode islandske Kratskove, skal
jeg her give en nærmere Beskrivelse af dem.

Krattene i Fnjóskadalur ligge som de fleste islandske Krat-
skove paa de nederste, temmelig flade Fjeldskraaninger, som
her næsten udelukkende ere dannede af Fjeldskred. Mærke-
ligt nok er det her kun en Del af Dalens østlige Skraaninger der
endnu ere klædte med Krat, medens de vestlige ere fuldstændig
nøgne, grusede Skraaninger af og til afbrudte af Græsarealer.

Krattet strækker sig fra Háls med enkelte Afbrydelser i en
Længde af omtrent 15 Km. ind i Dalen. Det er ikke meget
bredt, sjældent mere end c. 1.5 Km. ofte mindre, og Træarten
er næsten udelukkende Birk, rimeligvis Betula odorata. Det fin-
des kun ganske enkelte Pil og næsten ingen Røn.

Nordlandet; Fnjóskadalur.
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Den nordlige Del af disse Kratskove hører under Háls
Præstegaard, og da der til  denne ikke hører Tørvemoser, hug-
ger Præsten naturligvis meget stærkt i Skoven for at spare
Gødningen til sit Tun. Da denne Hugst føres, uden at man
tager mindste Hensyn til Skoven, er den af ret ødelæggende
Virkning. Den Del af Krattet, der hører under Præstegaarden,
er imidlertid efter min Mening den kraftigste, uagtet de hø-
jeste Tæer, der findes i det nordlige Island, vokse i den Del af
Krattet, som hører under Gaarden Þórðarstaðir. Det er ikke
sjældent i Hálsskógur at træffe Grupper og Krat paa en Højde
af 16–18 Fod, ja enkelte Træer have endog opnaaet den efter
Forholdene ret anseelige Højde af c. 25 Fod. Gennemsnits-
højden kan dog nok kun sættes til c. 10–12 Fod.

Den overvejende Del af Krattet bestaar ikke af enkelte
Træer, men af Buske. De kraftigste af disse minde i Væksten
ikke lidt om Bjergfyr herhjemme, idet de enkelte Stammer
forneden ved Roden have en lille Krumning, hvorefter de gaa
lodret i Vejret. Man kan saaledes se Buske med 4–5–6 Stam-
mer, der hver for sig er et lille Træ med en grenefri Stamme,
som, naar undtages den allernederste Del, ret ofte er forholds-
vis velformet, men sjældent naar en Højde af over 18–20 Fod
og en Diameter af over 4 Tmr. i Brysthøjde.

De enkelte noget større enstammede Træer der findes ere
Træer, der i Ungdommen paa en eller anden Maade ere
undgaaede Faarenes Efterstræbelser, eller de ere opstaaede af
en Busk, hvis Sidestammer allerede tidligt ere bleven øde-
lagte. Som Regel vil man især paa yngre Buske kunne iagt-
tage, hvorledes den midterste eller en af de midterste Stam-
mer altid er større og kraftigere end de øvrige. Disse Stam-
mer aftage jævnt i Højde, saaledes at de yderste altid ere de
mindste, og især nede ved Rodudløbet vrimler det ofte af smaa
lave Stammer og Kviste, der gaa vandret ud fra de større,
saaledes at Busken om Sommeren er grøn næsten helt ned til
Jorden. Af Ydre er en saadan Busk nærmest kegleformet med
en meget bred Basis; Keglens Grundflade kan ofte have en
Diameter lig med dens Højde; Diameteren aftager imidlertid



111-11

ofte pludseligt i en Højde af 1 1/2–2 Fod over Jorden, saaledes
at det ser ud, som om man havde skaaret Keglens Midter-
parti bort og sat Toppen oven paa Resten. Især fritstaaende
Buske udvikle sig ofte til typiske Eksemplarer af denne Form,
og det er ikke ualmindeligt at træffe saadanne Buske med en
Højde af 6 Fod. Senere naar de blive ældre, i sluttede Bevoks-
ninger allerede temmelig tidligt, taber Kegleformen sig, og 3
eller 4 af de kraftigste Stammer udvikle sig paa Bekostning af
de andre, som saa enten gaa helt ud eller holde sig langs med
Jorden. Først da er det, at Birken her minder om den fler-
stammede Bjergfyr paa vore Heder.

Grunden til, at Birken i de islandske Krat optræder som en
flerstammet Busk, ligger sikkert ikke i en nedarvet Tilbøje-
lighed, men udelukkende i den Omstændighed, at Krattene
ere dannede af Rodskud og Stødskud. Rundtom i Krattet ser
man om Sommeren talrige Frøplanter, men de friste kun en
kummerlig Skæbne; thi saa snart de ere nogle faa Tommer,
blive de allerfleste afbidte af Faarene. Det er meget sjældent
at finde en Birkeplante paa 1 Fod, som har en nogenlunde
ordentlig Form og ikke har været bidt en eller flere Gange.
Naar en Birkeplante saaledes er bleven bidt af, giver den sig
til at skyde fra Roden, men disse Skud blive maaske igen bidte
af, hvorefter den atter skyder. Med en forbavsende Sejghed
blive disse Birke ved med at skyde Aar efter Aar, indtil de
inderste Stammer i Busken, der have faaet nogen Beskyttelse
af de yderste, ere blevne saa høje, at Faarene ikke kunne naa
dem. Denne Kamp har taget Tid. Man ser saaledes mange
Birke paa c. 6 Fod, der have en Alder af 30–40 Aar, som nu
skyde ret kraftigt idet de staa med Topskud paa en 6–8 Tmr.

Det kan ikke være andet end at saadanne Kampe i Ung-
dommen maa svække Træerne i høj Grad, og dog er der en
Overgang i nogle Aar, hvor de have en kraftig Vækst. Saaledes
saa jeg et Stykke i Hálsskógur, der paa Afstand lignede en
frodig vellykket Kultur. Ved nærmere Eftersyn ser man imid-
lertid, at det ikke er enkelte Stammer, men flerstammede Bu-
ske, hvor Stammerne forneden ere krummede omtrent paa

Nordlandet; Fnjóskadalur.
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en Længde af 1 Fod, idet de først ere voksede vandret ud,
men senere gaa lige i Vejret. Man kan, naar man ser et saadant
frodigt Stykke Krat, ikke værge sig mod den Tanke, at man
ved en passende Behandling og Skaansel maatte kunne faa
noget ud af det, om ikke andet saa dog Brænde.

Den ovenomtalte kraftige Vækst varer ikke længe, saa snart
de have „renset sig op”, aftager Højdevæksten kendeligt. En
Kratskov paa en 8–10 Fod vokser kun ganske smaat og hører
snart helt op dermed. Kun de allerbedste vokse indtil de have
naaet en Højde af 16–18 Fod, og saa ere de meget ofte c. 70
Aar gamle.

Jeg havde desværre ikke Tid til at foretage videregaaende
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Seks maalte Højder, give en Middelhøjde af 48 Fod.
Højden H = 14,8 Fod. Grundflade G = 7,64. Formtal F = 0,5

(skønnet). Massen M = H x G x F = 14,8 x 7,64 x 0,5  = 56,5
Kubikfod.

Arealet af Prøvefladen = 5028 Kvdrfod eller 0,09 Tdr. L.
Massen paa 1 Td. Land = 628 Kbfd.
Antal Træer pr. Td. Land = 5078.
Birken i Fnjóskadalur Krat danner imidlertid ikke nogen

sammenhængende Bevoksning, men optræder i store og smaa
Grupper snart som højt velvokset Krat, snart lavere og snart
som ganske lave næsten krybende Buske særlig i Udkanterne.
Disse Grupper ere afbrudte af aabne Stykker undertiden op
til en Størrelse af flere Tønder Land bevoksede med
enkeltstaaende Stødskud af Betula odorata, Græs, Dværgbirk,
Melbærris, Lyng, Krækling, Rypegræs, Engelsk Græs, Bølle,
Blaabær m. m. Som oftest ere disse aabne Pletter, mest paa
nogenlunde fugtige Stede, græsgroede, medens de i Udkan-
terne af Krattene, hvor Vinden har større Magt, optræde som
grusede, stenede, fuldstændig nøgne Flader.

I de sammenhængende Kratgrupper er Bundvegetationen
oftest meget sparsom. Jordbundsdækket bestaar mest af halvt
hensmuldret Birkeløv. Hvor Skyggen er mindre stærk, ses
Dværgbirk, Græsser, Melbærris, Storkenæb, Lyng, Krækling,
Engelsk Græs, Rypelyng, Blaabær, Bølle, Fruebær Salix glauca,
lanata, herba og phylicifolia m.m.

Tilvækstundersøgelser eller Alderbestemmelser. De første sy-
nes mig for Resten heller ikke at have stor Interesse, men
derimod nok de sidste. Jeg havde kun Tid til at tage en lille
Prøveflade, som jeg skal meddele her.

Prøvefladen er optaget i Hálsskógur i middelgodt c. 50 Aar
gammelt Krat. Stammeomkredsen*) er maalt i Brysthøjde i
Decimaltommer med 1/2 Tm.s Nøjagtighed. Højden i hele
Fod. Af Maalene paa Stammernes Omkreds ere Diametrene
udregnede.

________
*) Jeg var nødt til at maale Omkredsen, da jeg hverken havde Klup eller

Grundfladebaand.

Nordlandet; Fnjóskadalur.
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Bundvegetationen i Fnjóskadalur Krat er imidlertid ikke
saa rig paa forskellige Plantearter som flere andre af de is-
landske Krat især paa Sydlandet, hvor den som oftest er for-
bavsende frodig; i Krattene paa Nordlandet spiller derimod
Dværgbirken en større Rolle som jordbundsdækkende Plante.

De store aabne Pletter ere opstaaede som Følge af Hug-
sten. Man driver nemlig paa en Maade Plukhugst, idet der
hugges uden nogen som helst Plan, kun hvor Krattet i Øje-
blikket er bedst. Da man altsaa fortrinsvis hugger det ældste

Krat, som har mistet Evnen til at give Stødskud, overgroes
det afhuggede Areal snart med Dværgbirk eller Græs, og først
langsomt arbejder Krattet sig op igen. Ofte lykkes det imid-
lertid ikke, idet Dværgbirken med sit tætte Tæppe samt
Faarene nok i Forening skulle tage Livet af de unge Frøplan-
ter. Derfor ere næsten alle islandske Krat oversaaede med disse
aabne Pletter som hvert Aar blive flere og true med fuldstæn-
dig at fortrænge Krattet.

Saa længe disse Aabninger holde sig inde i Krattet, er Fa-
ren ikke meget stor; men naar de optræde i Udkanterne, ses
det, hvorledes det øverste Jordlag efterhaanden blæser bort,
idet Dværgbirken ikke selv er i Stand til at forhindre dette,

Fig. 1. Det indre af et islandsk Birkekrat
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medens dens tætte Skygge ødelægger de Planter, der mulig-
vis ellers kunde gøre Jorden mere fast.

Efter en kort Tids Forløb forvandles da Arealet til en nø-
gen Mark næsten brolagt med store eller smaa Sten, idet hele
Overgrunden er blæst bort lige ned til Gruslagene. Naar en
saadan Affygning er begyndt, nøjes den ikke med den ryd-
dede Plet, men æder sig stadigt længere øg længere ind i det
tilstødende Krat. Dette bliver da svagere, tyndere og lavere,
indtil til sidst kun Dværgbirken er tilbage, der saa atter for-

svinder samtidig med Mulden og det øverste Jordlag efterla-
dende den øde Grusmark. Næsten i ethvert Krat kan man
iagttage disse Overgange fra gød Kratskov til daarligt Krat,
derpaa til Dværgbirk og til øde Grusmarker (se Fig. 1–3).

Det kan ikke nægtes, at Menneskene ved en aldeles hen-
synsløs Hugst have den Største Skyld i disse Ødelæggelser;
Køer, Faar og Heste gøre saa deres til at fortsætte Ødelæggel-
sesværket.

Saaledes kan man se, hvorledes store Arealer af den nord-
lige Del af Hálsskógur nu kun ere øde og nøgne Grusbanker,
hvor der efter sigende for kun 50 Aaar siden skal have staaet

Fig 2. Afdreven Flade i en islandsk Birkeskov,
vergret med Dværgbirk.

Nordlandet; Fnjóskadalur.
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udmærket Kratskov. Krattene gøre i øvrigt ogsaa Nytte ved
at forhindre alt for stærke Vandskyl ned ad Fjeldskraaningerne.
Ødelægger man nu Krattet og med det Bundvegetationen,
vil Vandet efterhaanden ikke kunne optages af Jorden, men
skyller ned ad den, rivende Muld og Jord med sig lige til
Skraaningernes Fod, hvorved de der værende Græsgange øde-
lægges. Dette kan man iagttage mangfoldige Steder, hvor de
nederste Fjeldskraaninger i Stedet for frodige Græsgange nu
kun frembyde en gruset og leret, til Dels nøgen, af Vandet
gennemfuret Overflade.

En Virksomhed, der i væsentlig Grad i Fortiden har bidra-
get til at ødelægge de islandske Kratskove, er Kulbrænding,
som forhen maa have været drevet i en ikke ringe Udstræk-
ning at dømme efter de mange gamle Kulmiler, der findes
rundt om i Krattene, og da ikke mindst i Fnjóskadalur, hvor
man mange Steder finder den ene Mile ved Siden af den an-
den, lige som man ofte finder uhyre Bunker af Jernslagger.
Sandsynligvis have de gamle Islændere brændt Trækul af Sko-
vene for at bruge det til Jernudsmelting af Myremalm, hvoraf
der findes en Del.

Fig 3. Afføgen øde Grusmark i Udkanten af et islandsk Birkekrat.
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Efter at denne Industri har tabt sig, er man imidlertid ved-
bleven med Kulbrændingen, idet man brugte Kullene i
Smedierne omkring paa Gaardene. Man havde nemlig lige ind-
til den nyeste Tid en Slags Leer, som kun kunde hvæsses ved
Glødning og derpaa følgende Udhamring, lige som Bønderne
ogsaa i gamle Dage selv smedede deres Hestesko. Efter at
man nu har faaet gode Leer, der kunne hvæsses paa Slibesten,
og da man nu paa enhver Handelsplads kan købe færdige He-
stesko, have ganske naturligt Smedierne ude paa Gaardene
tabt en stor Del af deres Betydning, hvorfor ogsaa Kul-
brændingen nu næsten helt er ophørt.

Jordbundsforholdene her i Fnjóskadalur Kratskove ere som
oftest gode, idet Krattet som tidligere omtalt dækker
Fjeldskaaningernes nederste Trin. Skraaningen er imidlertid
ikke alle Steder jævn, men brydes ofte af Grusbanker og Kløf-
ter med Bjergbække. Jordbunden har her næsten overalt en
meget stærkt tuet Overflade, især paa de meget lavtliggende
Partier. Jordbunden i selve Hálsskógur vil senere blive belyst
ved de Huller, der ere blevne undersøgte i det til Plantagen
valgte Stykke, men jeg skal dog her meddele Resultatet af et
Par andre Jordbundsundersøgelser.

Paa en aaben Plads i Krattet, hvor Jordbundsdækket for
største Delen var Græs, Dværgbirk og Krækling, fandtes:
Græstorv 5 cm. skør; Overgrunden 26 cm. lysebrun, skør,
muldet, lerblandet Sand med lidt Grus, derunder 6 cm. jern-
holdigt, skarpt Grus. Undergrunden lerblandet Sand og Grus.

Inde under Krattet fandtes 5 cm. løs skør Græstørv; Over-
grunden 18 cm. mørk, muldet undertiden lidt tørveagtig; Un-
dergrunden gult, fint Sand.

Inden jeg forlader Fnjóskadalur, skal jeg give en kort Be-
skrivelse af de andre Dele af Krattet.

Nærmest ved Hálsskógur, kun adskilt fra denne ved en smal
Kløft, ligger Vaglaskógur, hørende under Gaarden af samme
Navn, der ejes af Benedikt Bjarnarson. Krattet dækker her
lige som i Hálsskógur de nederste Fjeldskraaninger lige fra
Elven, der gennemstrømmer Dalen, og op til en Højde af 3–

Nordlandet; Fnjóskadalur.
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400 Fod over denne og omslutter lige som der talrige Huller
og store aabne Arealer.

Middelhøjden maa sættes til c. 6 Fod. De højeste Partier af
Krattet naa imidlertid 10–16 Fod og en Alder af c. 50 Aar.
Stammerne ere i øvrigt krogede, tvegede og forbidte af Faar

og Geder, dog findes der enkelte ret velformede Eksempla-
rer. Væksten er gennemgaaende ret kraftig c. 7 Tmr. om Aaret.
De første Aar er Væksten imidlertid ganske overordentlig lang-
som, først efter c. 10 Aars Forløb bliver den noget stærkere.

Bundvegetationen: Græsser, Blaabær, Bølle, stedsegrøn
Melbærris, Dværgbirk m. m. Jordbunden: 10 cm. skør mul-
det Græstørv; Overgrunden 30 cm. skør, lidet muldet, svagt,
lerblandet Sand, derunder et vulkansk Lag, paablæst 10–20
cm. fint hvidgult Støv; Undergrunden 40–45 cm. fint, svagt
leret Sand, derunder Grus. Alle Lagene stærkt jernholdige.

Fig. 4. Parti fra Hálsskógur, Birkekrat 18–20 F. høj.
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Mange Steder findes der gamle Kulmiler og Jernudsmelt-
ningssteder fyldte med Slagger og Rester af Kul.

Her i Vaglaskógur findes der mange Arealer fortrinligt egnede
til Plantningsforsøg, med ypperlig muldet Jord. Læforholdene
ere gode, den mest fremherskende Vind er Sydvest.

Et par Mil fra Vaglir Jorder kommer man over i et Krat,
der hører under Gaarden Lundur, hvilket Navn jo ogsaa tyder
paa Tilstedeværelsen af Skov. Dette Krat er imidlertid langt
fra saa kraftigt og velvoksent som de to andre. Det dannes af
Buske og gamle vantrevne Stødskud eller Rodskud, der
gennemgaaende næppe have naaet Mandshøjde, omgivende
en Mængde aabne Arealer, hvoraf mange ere over 1 Td. L.
store og have en jævn græsklædt Overflade uden Tuer.

Vegetationen er den samme som i de to andre Krat. Jord-

Fig. 5 Parti fra Hálsskógur, i Midten en enstammet Birk
25 F. høj c. 4 Tmr. i Diam. i Brysthøjde.

Nordlandet; Fnjóskadalur.
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bunden i Almindelighed: 8 cm. fed Græstørv; Overgrunden
60 cm. dyb, graabrunt, jernholdigt, skørt, stærkt muldet, gru-
set og leret Sand; Undergrunden Grus. Mange Steder Kul-
miler og Slaggebunker.

Læforholdene ere ikke videre gode her. Mest hærges Krat-
tet af Nord- og Sydvestvinde.

 Efter at have passeret Lundur kommer man et Stykke over
græsklædte Skraaninger og naar saa til en Kratskov, der høres
under Þórðarstaðir og ejes af Jónatan Þorláksson, som med
stor Interesse og Kærlighed vaager over sit Krat og ikke tilla-
der nogen at hugge deri uden hans Anvisning. Dette er jo
altid noget, men en slem Omstændighed er det, at en Gaard
paa den anden Side af Elven har Ret til at sende Geder der
over paa Græs og i den Anledning holder flere Hundrede der-
ovre, som opholde sig i Skoven hele Aaret og anrette forfær-
delige Ødelæggelser; for øvrigt gaa Ejerens egne Faar ogsaa i
Krattet om Efteraaret; saa længe det er Tilfældet, kan man i
Virkeligheden ikke tale om Fredning.

Krattet er gennemgaaende ret kraftigt med flere Partier
paa c. 10–12 Fod og minder i det hele meget om Háls og Vag-
lir Krat baade hvad Form og Bevoksningsforhold angaar. Dog
findes her en Gruppe virkelige Birketræer, oprindelig Frøplan-
ter, eenstammede, ret velformede med en gennemsnitlig Højde
af c. 20–24 Fod og en Diameter i Brysthøjde paa c. 3–4 Tmr.

Her findes ogsaa det højeste Træ i Skoven i Fnjóskadalur.
Træet har en Højde af 27 Fod med en Diameter i Brysthøjde
af 5 Tmr. Om dette Træ vides med Bestemthed, at det maa
være 80 Aar gammelt, da Ejeren, der er øver 70 Aar, kan hu-
ske det som lille Træ.

Voksestedet for denne Gruppe er saaledes: En Vesthælde
omgiven af Bakkekamme mod Nord, Øst og Syd, mod Vest
derimod skraanende jævnt ned til Elven, der gennemstrøm-
mer Dalen. Arealet c. 1/2 Td. L. ligger altsaa i en lille Lavning
paa Fjeldskraaningen og er aabent mod Vest, hvor dog Vin-
den brydes af de høje Fjelde paa den anden Side Elven. De
omgivende Bakker ere alle kratbevoksede.
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Jordbundsdækket er Løv og svag Græsvækst. Jordbunden:
5 cm. Muld og halvforraadnede Planterester; Overgrunden 45
cm. graabrun med rødlige Aarer, skør, muldet, svagt lerblandet
Sand, derunder et paablæst vulkansk Lag, 10 cm. fint, hvid-
gult Støv; Undergrunden fint, rødt, leret Sand. Jordbunden er
i Øjeblikket dækket med Masser af Birkefrø.

Et Stykke Syd herfor findes en Dal med flere, c. 24 Fod
høje, ret velformede Træer.

Omtrent Nord for den nys beskrevne Gruppe findes et
Areal paa flere Tdr. Land udmærket passende til en Plantage.
Læforholdene ere her gode og Jorden stærkt overgroet med
stedsegrøn Melbærris, hvilket er Tegn paa god, lidt leret Jord.
Arealet er en Sydvesthælde med bølget, dog ikke tuet Terrain,
jævnt skraanende mod Elven. Vegetationen lavt Krat af Betula
odorata, Stødskud, 4 Fod høje, spredt i Grupper. Dværgbirk

Fig. 5. Parti fra Hálsskógur, i Midten en enstammet Birk 25 F. høj
c. 4 Tmr. i Diam. i Brysthøjde.

Nordlandet; Fnjóskadalur.



1-22

Flensborg: Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island.

(Betula nana), Salix lanata, Melbærris, Blaabær, Bølle samt
Græsser. Fjeldene mod øst ere klædte med Krat indtil c. 1200
Fod øver Havet. Elven menes her at ligge 600 F. o. H., medens
Fjeldene langs hele Fnjóskadalur have en Højde af c. 2000 Fod.

Jordbunden: 5–6 cm. skør, muldet Græstørv; Overgrunden
c. 40 cm. graabrun, skør, muldet, leret og gruset Sand med
Sten; Undergrunden Grus. Spredt over Arealet, mange me-
get store Sten.

I Þórðarstaðir Krat er Jordens Overflade ikke saa tuet, som
i Háls og Vaglir. Det meste af Krattet ligger paa en Afsats,
der falder stejlt ned mod Elven. Lige som i de andre Dele af
Fnjóskadalur Kratskov, findes her ogsaa mange Kulmiler og
Slaggebunker.

Ifølge Jordebøgerne skal der for 150 Aar siden have hørt
Skov til 34 Gaarde i Fnjóskadalur, medens nu kun 5 Gaarde
eje Krat, ligesom der siges at man der skal have fældet Træer
med indtil 20 Fod til Grenene, hvilket sidste maaske nok er
lidt overdrevent. For c. 50 Aar siden har Krattet ogsaa været
dobbelt saa stort i Udstrækning som nu.

Som Bevis for, at Træerne i Fortiden have været dog noget
større end nu, skal jeg anføre, at man i 1899 i Fnjóskadalur
paa en Gaard opgravede den nederste Del af en Birkestamme,
hvilket Stykke havde en Længde af 8 Fod og en Diameter ved
Roden af c. 12 Tmr.

Fra Fnjóskadalur gik jeg nordpaa forbi Háls Præstegaard
gennem Dalen Ljósavatnskarð, et Pas mellem Fjeldene. I den
østlige Del af denne Dal paa de nordlige Fjeldskraaninger fin-
des et ret kraftigt Birkekrat c. 6–10 Fod højt; spredt over hele
Krattet en Mængde aabne Pladser bevoksede med Græs.
Krattet er som oftest meget tæt, med en Masse Skud fra hver
Rod. Stammerne ere næsten alle oprette og have ikke taget
Skade af Snetryk i nogen særlig Grad. Væksten er for Øje-
blikket ret kraftig, det forrige Aarsskuds gennemsnitlige
Længde c. 6 Tmr. Alle Buskene løvbærende fra Rod til Top,
mange 12 Fod høje, Alderen i Almindelighed 30–40 Aar.

Bundvegetationen kraftig: Græsser, Blaabær, Melbærris,
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Krækling, Violer, vild Stedmoder, Lyng, Lambagræs. Jordbun-
den noget lignende som i Fnjóskadalur, maaske noget mere
gruset og stenet, og lige som paa sidstnævnte Sted gammelt
Jordskred, hist og her med Kløfter fulde af Sten og gennem-
strømmede af Bjergbække.

I den østlige Del af Dalen findes en lille men meget dyb
Indsø Ljósavatn, langs hvis nordøstlige Bred, der fandtes en
Del Grusbanker. I denne Del af Dalen vil man kunne finde
gode Plantningsarealer.

Efter at være kommen ud af Dalen passerede jeg en Elv og
en Lavamark til Dels overgroet med en kraftig Vegetation
hovedsagelig af Betula nana samt Salix lanata, Melbærris og
Rypelyng. Rundt omkring ragede dog en Mængde løse, nøgne
Lavablokke op over den temmelig stærkt tuede Overflade.
Jordlaget er imidlertid gennemgaaende kun c. 1 1/2 Fod dybt.
Noget herfra passeredes Goðafoss, der bestaar af 5 forskel-
lige Fosse, som føre en umaadelig Vandmængde, der allerede
paa Frastand giver sig til Kende ved den damplignende Søjle
af Vandstøv og Skum, det altid svæver over den.

Paa den anden Side Goðafoss gaar Vejen over et Fjeld med
en umaadelig Hede, hvor den hjemlige Lyng et erstattet med
Dværgbirk og Pil. Maaske man ogsaa burde forsøge Plant-
ning et saadant Sted; Jordbunden er tilstrækkeligt dyb.

Neden for Fjeldet kommer man til en Dal, der gaar i Ret-
ning Syd–Nord, begrænset af lave Fjelde med lavt Krat paa
de nederste Skraaninger. Selve Dalen er ret frodig med Enge
og gode Tun; men mange Steder er der dog store Hedeflader
tæt bevoksede med Dværgbirk, Melbærris, en enkelt Pil,
Krækling, Lyng, Rypelyng, Blaabær og Græs. Disse Hedeflader
ligge udmærket i Læ og egne sig godt til Plantning. Senere
passeredes Fagrahlíð Krat paa en Grusbanke c. 2 Km. lang og
500 F. høj. Krattet, Betula odorata, et meget lavt, næppe mands-
højt hvor det er størst, og gennemsnitlig kun c. 4 Fod. Det op-
træder i Grupper og enkeltstaaende Buske, er ret frodigt og
stærkt løvbærende, men der findes ingen egentlige Stammer.

Bundvegetationen, der er den sædvanlige, er i øvrigt ret

Nordlandet; Fnjóskadalur.
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kraftig. Jordbunden Grus og leret Sand. Jo mere man nærmer
sig Krattets Nordgrænse, desto lavere bliver det, samtidigt
med at Dværgbirken optræder i større Omfang, indtil den
bliver eneraadende og til sidst selv afløses af Stenflader.

Den nordlige Del af Grusbanken er saaledes udelukkende
dækket af Dværgbirk, der her paa Island i det mindste i Nord-
landet synes at spille samme Rolle som Lyngen hjemme paa
Hederne. Overalt paa Vejen vare Lavningerne dækkede med
Dværgbirk, Pil og Melbærris samt Rypelyng, der dannede et
sammenhængende Tæppe med mørke og lyse Skatteringer.

Forbi Einarsstaðir, Helgastaðir over Laxá med omliggende
øde Lavamarker med deres fantastiske Formationer og over
et nyt Fjeld kommer man ned i Reykjadalur med deres Mo-
ser, Hedeflader og varme Kilder. Reykjadalur fortsætter sig
Nord paa lige til Havet, og i Egnen omkring Gaarden Þverá
samt Nord herfor findes store Hedearealer, som nu ligge del-
vis unyttige hen, men hvor der ikke er Tvivl om, at man kunde
plante Skov. Jorden er overalt kraftig og dyb og dækket med
en kraftig Vegetaion.

Ved Þverá forlod jeg Reykjadalur og tog Vej efter Ásbyrgi
over Fjeldene gennem et Pas, Reykjaheiði, der i Begyndelsen
var meget snævert med en yderst sparsom Vegetation. Igen-
nem Passet er der gaaet en Lavastrøm, som nu er dækket med
et tyndt Muldlag.

Efterhaanden som man kommer frem, udvider Passet sig
mere og mere og bliver til umaadelige Flader dækkede med
Lava; i Begyndelsen næsten fuldstændig nøgne, opfyldende
Dalen som en jævn, lidt bulet, brun Skorpe, furet og rynket
med talrige dybe Revner. Snart blive Fladerne mere ujævne;
Lavaen er her størknet i uhyre, regelmæssige Bølger med dybe
Revner. Andre Steder er den vildt opreven, sønderbrudt i
vældige Blokke, skruede imellem hverandre og slyngede hid
og did. Det hele mindede om et oprørt Hav, som pludselig
midt under de voldsomste Bevægelser er størknet. Hist og
her i Bølgedalene, hvor der havde samlet sig lidt Muld, vok-
sede Dværgbirk, Pil, Rypelyng og lidt Græs. Selv paa de mest
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øde Steder saas dog af og til en Pil eller Birk krybende hen ad
Lavaen. Vældigere og vældigere blive Formationerne, indtil
de til sidst gaa over til umaadelige, næsten jævne Lavaheder
hvor Lavaen er dækket med et betydelig, Muldlag. Disse
Heder have sandsynligvis en Gang været bevoksede med Krat-
skov og have nu en stærkt tuet Overflade, dækket med en
kraftig Vegetation.

Foruden de almindelige Planter, jeg saa ofte har nævnet,
forekomme her i større Mængder Salix lanata, phylicifolia og
herba, Engelsk Græs, Blaabær, Bølle, Enebær, Græsser samt
spredt som lave Buske hist og her alm. Birk. Den Plante, der
giver disse Heder deres ejendommelige mørke, lidt triste Ka-
rakter, er imidlertid Dværgbirken, der dækker Jorden som er
uendeligt, mørkegrønt Tæppe med lysere Pletter af Melbær-
ris, der ligeledes optræde i store Masser. Tidligt paa Foraaret
giver Rypelyngen med sine store, smukke hvide Blomster
Hederne et hvidspættet, mere livligt Udseende.

Vejen, der fører over Hederne, er kun en c. 1 Fod bred Sti,
der som oftest mere ligner en Grøft end en Vej.

Efterhaanden blive Lavahederne ældre og mere overgro-
ede og nu viser der sig endog lidt lavt Krat af Birk og Pil c. 4
Fod højt, dækkende i smaa Grupper det nu mere bølgede
Terrain, hvor enkelte vældige Lavablokke rage op. Mange
Steder minder Terrainet stærkt om overgroede Sandflugts-
arealer med rundagtige Høje, der her ere Lavabølger. Stærkt
kuperet Terrain afveksler med jævne, tuede Flader, og i Nær-
heden af Ásbyrgi bliver Vegetationen tarveligere; kun lidt
Dværgbirk og magert Græs.

Over Fjelde og Elve, endeløse Heder og Lavamarker naaede
jeg til sidst Ásbyrgi, et af de mærkeligste Steder paa Island.
Grunden til, at jeg lagde min Vej derover var, at man havde
fortalt mig en hel Del om en mærkelig Birkeskov, der skulde
findes der, samt at mange havde opfordret mig til at tage derop
at se paa Stedet, da man omgaaes med den Tanke at foreslaa
Landskassen at købe Arealet og der indrette en Plantage.

Stedet Ásbyrgi er en Sænkning i Højfjeldet med en Dybde

Nordlandet; Ásbyrgi.
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af c. 200 Fod og af Form som en Hestesko med aldeles lod-
rette, fuldstændig nøgne Klippevægge. Hver af Hesteskoens
Arme har en Bredde ved Indgangen af c. 1200 Fod. og en
Længde af c. 6000 Fod.

 Langs gennem den vestlige Arm gaar der en Højderyg af
store Klippeblokke, overgroet og dækket med lavt, forkrøb-
let Krat, men med en frodig Bundvegetation af Blaabær, Mel-
bærris, Lyng, Storkenæb, Fruebær, Alm. Røn, gul Ranunkel,
Salix lanata og phylicifolia, Forglemmigej m. m.

Inde i Bunden af den hesteskoformede Sænkning er Krattet
større, gennemsnitlig c. 8 Fod, men med krogede, forvredne, af
Snerryk bøjede Stammer, kun enkelte ere nogenlunde velformede
c. 14 Fod høje. Krattet er afbrudt af smaa Sletter eller Lavninger,
bevoksede med Græs, Dværgbirk og de førnævnte Planter,
dannende et broget, sammenhængende Tæppe.

Herinde findes lige ved Foden af Klippevæggen en lille Sø
med det klareste Vand og omgiven af vældige, nøgne Klippe-
blokke. I den østlige Arm er der intet Krat. Langs Væggene
her findes flere smaa Søer og stærkt kuperet Terrain af ned-
styrtede Blokke, der længere fra Klippen ere overgroede,
medens de i Nærheden af denne ere nøgne. I selve Væggen
ses mange Steder højt oppe Huler, hvori der undertiden vok-
ser Birk og Græs.

Jordbunden her inde i Ásbyrgi er meget lavgrundet. Over-
grunden c. 40–50 cm. deraf c. 30 cm. Muld eller muldet, svagt
leret Sand, Resten gult Sand, meget fugtigt, derunder Grus
med mange meget store Sten, dannende et for Spaden uigen-
nemtrængeligt Lag oven over Klippen.

For nogle Aar siden skal der inde i Ásbyrgi have staaet et
kraftigt Birkekrat, hvoraf nu kun de omtalte sørgelige Rester
ere tilbage; ogsaa disse forsvinde Aar for Aar.

Det er ikke saa underligt at mange Islændere have tænkt
sig Muligheden af at tilplante dette Sted, hvor der er udmær-
ket Læ og hvor man kun behøvede at lukke Mundingerne
med et Hegn, idet Naturen de andre Steder har sørget for et
solidt Hegn, som nok skal holde Dyr og Mennesker ude. Jeg
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tvivler ikke om, at man med tilstrækkelige Ofre og Taal-
modighed en Gang i Tiden vil kunne faa Birkeskov der, men
man vil faa store Vanskeligheder med Nattefrost og Snetryk,
idet Sneen fra den omgivende Højslette naturligvis vil samle
sig hernede i store Masser.

Vil Staten købe dette Sted paa Grund af de ejendommelige
Naturforhold og de mange Sagn, der knytte sig dertil, er det i
sin Orden, men det bør ikke købes med den Motivering, at
det egner sig til Plantage, thi hertil findes der mange langt
mere egnede Arealer, baade hvad Jordbund og Beliggenhed
angaar.

Paa Vejen fra Ásbyrgi til Gaarden Svínadalur passeredes
først lavt Dværgkrat, der senere paa en større Strækning gik
over til ret frodigt Krat med alle de almindelige Pile og øvrige
Planter, hvortil imidlertid her kommer Mjødurt, Storkenæb,
gul Ranunkel og Fruebær. Jordbunden er dybgrundet og vel
muldet og egner sig godt til Plantebund; Læforholdene ere
dog mindre gode her.

Dette Krat gaar imidlertid pludselig over til et ligefrem
Sandflugtsareal med Kytter og afføgne Sande, aldeles som
hjemme blot at Sandet her er sort, fordi det er Basaltsand.
Sandflugten havde her ødelagt Krattet med al Vegetation fuld-
stændig. Den eneste Plante, der holdt sig nogenlunde, var Salix
lanata, som dækkede flere af Kytterne.

Landskabet skifter imidlertid stadig Karakter, og nu komme
vi over et ret frodigt Areal overgroet med Græs, Pil m. m.,
hvor Jorden bestaar af gult Sand med store Sten, dog ikke
dybere end. 2–3 Fod. Jo længere vi komme frem, desto krafti-
gere bliver Vegetationen, idet Jorden er mere dybgrundet og
samtidig faar Læ af nogle Grusaase paa begge Sider. Arealet
mellem disse Aase er en Hedeflade, dækket med en kraftig
Vegetation. Hele Lavningen var stærkt tuet, og et Jordbunds-
hul udviste følgende: 5 cm. muldet Græstørv; Overgrunden
60 cm. skør, brun, muldet, deraf 30 cm. leret Sand paa 30 cm.
rødt, fugtigt Sand; Undergrunden øverst 5 cm. vulkansk,
paablæst, hvidgult Støv, derefter lagvis Grus og Sand.

Nordlandet; Svínadalur.
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Fra Svínadalur toge vi til Dettifoss. Det første Par Timer
kom vi udelukkende gennem lavt Krat med den sædvanlige
Vegetation. Det er de fleste Steder sjældent højere end c. 1
Fod, som Regel kun 6–8 Tmr. ofte, paa mager Jord, endnu
lavere, krybende tæt hen ad Jorden.

Paa de mere dybgrundede og kraftige Jorder saas ogsaa
Grupper af Betula odorata paa c. 4–6 Fods Højde, spredt ud
over Hedefladerne, afvekslende med Buske af Salix phylicifolia
og lanata, der her naaede samme Højde som Birken. Flere af
de Lavninger og Bakkepartier, vi her havde passeret, synes at
egne sig godt til Plantning; den frodige Vegetation tyder paa
en kraftig og dyb Jordbund. Enkelte Steder passeredes min-
dre Sandflugtsarealer delvis dækkede af Pil.

Paa Vejen fra Dettifoss kom vi forbi Reykjahlíð, der er en
stor, velholdt Gaard; den ligner en Oase i Lavaen ved Bred-
den af Mývatn, en mærkværdig Sø, med Hundreder af Klippe-
øer, Bugter og Landtunger, befolket med Tusinder af alle
mulige Svømme- og Vadefugle. Enkelte af Øerne bære et lavt
Krat, men de fleste ere enten gamle, sorte Kratere eller
enligtstaaende Lavasøjler, de saakaldte „Klakker”. Disse sid-
ste ere dækkede med en frodig, urteagtig Vegetation, hvor-
ved de adskille sig fra de Øer, der ere opstaaede af gamle Kra-
tere, thi de ere sorte og skaldede. Selve Søen er kun nogle faa
Fod dyb, fordi mægtige Lavastrømme Tid efter anden have
rullet sig ned i den. Den er fuld af Foreller og Laksørreder
som faa rigelig Næring af de mange Myg, hvoraf Søen har
Navn, og som undertiden optræde i saa store Masser, at So-
len formørkes.

Paa en af Mývatns Øer ved Navn Slúttnes findes en Del saavel
Birke som Pilekrat. Øen er c. 10 Tdr. Land stor og bestaar af
afvekslende Haardbund, Moser, Kær og Damme og er opfyldt af
Svømmefugle. Krattet paa denne Ø dannes overvejende af Salix
phylicifolia og er gennemsnitlig 5–6 Fod højt, mange Grupper
have dog en Højde af 6–8 Fod og Buske med Grene paa en Tyk-
kelse af 2 –3 Tmr.; egentlige Stammer ses kun sjældent.

Krattet optræder i store sammenhængende Grupper,



291-29

set ovenfra dannende tætte Løvflader afbrudte af Huller med
Damme eller med græsklædte Høje med lave Grupper af Pil
og Birk, hvor Klippen kun er dækket af c. 1–2 Fod Muld.

Hist og her i Krattet er indsprængt en Del Betula odorata

dannende svære Buske eller lave Træer 8–10 Fod høje med en
Stammediameter i Brysthøjde af 3–4 Tmr., krogede, lav-
kronede, ragende op over Krattet som Overstandere over en
ung Skov (se Fig. 7).

Af og til ses en almindelig Røn, som er ret kraftig Busk paa

Nordlandet; Mývatn.

Fig. 6. Pilekrat (Salix phylicifolia), Slúttnes i Mývatn.

Fig. 7. Pilekrat med enkelte noget højere Birke, Slúttnes, Mývatn.
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6–8 Fods Højde med 3–4 Tmr. svære Stammer og Aarsskud
paa 6–8 Tmr. Pilenes Aarsskud ere i Regelen 12 Tmr. lange,
men selv under heldige Forhold fryser det halve af om Vinte-
ren eller bides af Faarene; og ret ofte fryser næsten hele
Aarsskuddet bort. Mange Steder ser man derfor nøgne, tørre
Grenspidser. Hele Krattet har i øvrigt lidt meget af Faarene,
der sættes her over om Høsten.

Bundvegetationen saavel under Krattet, hvor det er tyn-
dest, som paa de aabne Pletter er meget kraftig, og man fin-
der for en stor Del de samme Planter her som i Danmark paa
lignende Arealer, derimod kun faa særlig islandske. Jeg skal
her nævne nogle af de hyppigst forekommende, som egentlig
gave Vegetationen dens Særpræg: Salix phylicifolia, Betlula
odorata, Sorbus aucuparia, Angelica officinalis, flere Græsser,
Spirea ulmaria, Rubus saxatilis, Løvefod, Løvetand, gul Ranun-
kel, alm. Smørblomst, Engblomme, Vejbred, Forglemmigej,
Violer, Skovstjerne, Røllike, Padderokker, Syrer, Firblad, Skov-
Storkenæb m. m. Især Angelica optræder ofte i store Masser
som meget store Planter paa indtil 4–6 Fods Højde.

Til Belysning af Jordbundsforholdene hidsættes følgende
Resultater af et Par Jordbundshuller. Paa Højbunden: 11 cm.
skør, muldet, brunsort Torv; Overgrunden 60 cm. skør mul-
det, lerblandet Sand, brun men med mørke Aarer af tørveagtig
Jord (gammel Overgrund) Derunder 5 cm. fint, hvidgult
paablæst vulkansk Støv. Undergrunden 25 cm. gulrødt Sand,
hvilende umiddelbart paa Klippen.

I en Lavning 12 cm. fed, brun Tørv paa 5 cm. sort Sand.
Derunder 50 cm. Tørv bestaaende af stærkt sammenpressede,
delvis udekomponerede Planterester med store Birkerødder,
der maa have tilhørt et stort Træ, ligeledes store Birkerødder
og Grenerester. Rødderne af indtil 5 Tommers Tykkelse. Un-
der dette Lag fandtes 20 cm. sort, tørveblandet Sand med
mange Planterester, og herunder den gamle Søbund
bestaaende af Aske, Dynd, Sand m. m.

Øen er stærkt indskaaret, dannende en Mængde Næs og
Vige. De aabne Pletter høstes som Enge. Omtrent midt paa
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Øen findes en Klippespalte med adskillige Rønnebuske og
en Masse Violer. Krattet optræder fortrinsvis paa Øens lavt-
liggende Partier, især langs Søbredden og om Vandhullerne.
Paa Højderne er Krattet meget lavt og næsten afgnavet af
Faarene. Den store Kratflade findes i en Lavning omtrent midt
paa Øen.

Over Mývatnsheiði gennem Ljósavatnsskarð og videre over
Fjeldene i Fnjóskadal kom vi atter ind i Øfjordsdalen noget
nord for Akureyri, hvorfra Rejsen nu skulde gaa for sig tværs
igennem Landet til Islands Hovedstad.

2. Vestlandet.

Den 2den Juli paabegyndtes Rejsen til Reykjavík
Vejen gik først lidt nordpaa ud gennem Øfjordsdalen. Langs

med Fjorden næsten hele Vejen fra Akureyri fandtes mange
Arealer der nu laa øde hen, men som udmærket kunde bruges
til Plantning, især ved Indgangen til Hörgárdalur laa et ud-
mærket Areal ikke langt fra Realskolen Möðruvellir.

Jordbunden er her næsten alle Steder temmelig dyb og
Overfladen ret jævn, enkelte Steder afbrudt af Grushøje og
Højdepartier, hvor Fjeldet naar frem. Vegetationen sædvan-
ligvis kraftigt Græs, af og til Dværgbirk. Jorden det sædvan-
lige, svagt lerede, gulagtige Sand paa Grus og Sand.

Ved Möðruvellir gaar man vest paa langs en lille Elv op igen-
nem Hörgárdalur, der i Begyndelsen er ret bred med flere
Arealer egnede til Plantning paa begge Sider af Elven.

Midtvejs i Dalen ligger Gaarden Skriða, hvor der findes en
Gruppe gamle Rønnetræer. Disse Træer staa lige ved Gaarden
i en lille Køkkenhave med temmelig kraftig Jord, omgivet af
et lavt Dige, og bestaa af en lille Samling paa en halv Snes
Træer af almindelig Røn, c. 20–25 Fod høje med ret velfor-
mede, glatte Stammer med en Diameter i Brysthøjde af, 4
Tmr., temmelig bredkronede og rigt løv- og blomsterbærende.

Desuden fandtes samme Steds 3–4 Birketræer, Betula
odorata, eenstammede og daarligt formede c. 20 Fod høje.
Saavel Rønnetræerne som Birkene vare c. 80 Aar gamle og

Nordlandet; Vestlandet.
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ere indfødte islandske Planter, idet de som smaa ere gravede
op i et Krat og plantede ved Gaarden. Disse Træer, som staa
paa et aldeles ubeskyttet Sted, saa at sige paa aaben Mark, og
som sikkert ikke ere bleven plejede hverken i den ene eller
anden Retning, vise at der paa Island dog i det mindste kan
vokse Træer, som kunne give Brændsel; kan der vokse Træer i
Hörgárdalur, saa kan der ogsaa vokse Træer i de andre island-
ske Dale, da disse næsten alle ligne hinanden.

Vejen fra Skriða gik nu over Öxnadalsheiði gennem Skaga-
fjörður over Handelspladserne Blönduós og Borðeyri til Dalen
Þverárhlíð mod Norðurtunguskógur. Egnen paa den her nævnte
Strækning, som jeg fik lejlighed til at se, frembyder dog kun tem-
melig ensartede Naturejendommeligheder. Den veksler saaledes
med Fjelde, Højsletter med udstrakte, græsklædte Heder af til
Dels samme Beskaffenhed som de, der ere omtalte paa Rejsen i
Nordlandet, og med Dale med græsklædte Skraaninger gennem-
strømmede af Elve. Disse Skraaninger frembyde næsten overalt
gode Plantningsarealer. Saaledes særligt i Skagafjörður, Egnen
omkring Blönduós o. fl. a. St.

Den saakaldte Norðurtunguskógur er et i Udstrækning
temmeligt stort Krat, hørende til Gaarden Norðurtunga.

Krattet ligger paa en fuldstændig jævn og plan Plads in-
derst inde i Dalen, saaledes, at det paa de tre Sider er skær-
met af høje Fjelde med dels græsklædte dels kratklædte
Skraaninger. Bortset fra at dette Krat ikke ligger paa en
Fjeldskraaning, men nede i Dalen paa fuldstændig fladt
Terrain, ligner det i Udseende i høj Grad de fra Nordlandet
kendte Krat. Man ser her de samme Buskformer og kun en-
kelte lave, krogede, eenstammede Træer, lige som Krattet
ogsaa her er opfyldt af store og smaa aabne Pletter.

Derimod er Væksten ikke saa kraftig som f. Eks. i Fnjóska-
dalur, idet Aarskuddene knap have en Længde af 2 Tmr., hvor-
for Buskene ere mere tætte og purrede.

Træarten er Betula odorata, der optræder som Buske i Grup-
per, af hvilke de kraftigste naa en Højde af 6–8 Fod, medens
Middelhøjden dog kun kan sættes til c. 5 Fod. Enkelte særlig
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kraftige Buske naa en Højde af 12–14 F., og deres Stammer en
Tykkelse ved Roden af 6–7 Tmr., i Brysthøjde 3–4 Tmr., men
de have da ogsaa en Alder af 80–90 Aar. Sædvanlig bruger
Birken her en Aarrække af 30–40 Aar om at naa en Højde af
2–4 Fod.

De kraftigste af Grupperne ere saa tætte, at man næppe
formaar at trænge sig igennem dem, og rigt lovbærende, hvori-
mod Højdevæksten tilsyneladende er næsten helt standset.

De aabne Pletter, der som nævnt findes rundt om i Krat-
tet, ere bevoksede med spredte Buske og enkelte smaa
eenstammede Træer med en gennemsnitlig Højde af 5 F.,
medens Bunden er dækket med frodigt Græs, Blaabær, Bølle,
Star, Skovstjerner, Løvetand, Høgeurt, Engelsk Græs, Løve-
fod, Syrer m. m. Derimod ses ingen Dværgbirk.

 I Udkanterne særlig ned mod Norðurtunga ses, hvorledes
Krattet efterhaanden bliver stadigt lavere med færre Buske,
indtil det helt forsvinder, hvorefter Mulden dels blæser bort,
dels skylles bort af Vand, og Bunden forvandles til de kendte
stenede og grusede Flader uden Spor at Vegetation, hvoraf
der allerede nu forekommer adskillige i den nordvestlige Del
af Krattet.

Jordbunden har de fleste Steder en temmelig tuet Over-
flade, men er ret dybgrundet, kraftig og muldet, for største
Delen leret Sand og Grus med Sten. Undergrunden Grus,
gammel Havbund. Læforholdene ere som nævnt ret gode.

Jeg tror ikke man let kunde faa et Areal bedre egnet til
Plantage end denne Kratskov, der synes at frembyde alle øn-
skelige Vilkaar for en saadan, nemlig: god Jordbund, gode
Læforhold, nær ved en stor Gaard, god Vej og ikke meget
langt fra Handelpladsen Borgarnes.

Efter gamle Mænds Udsagn skal Krattet for ikke overvæt-
tes mange Aar siden have været en stor Skov. I et Hus  i Nær-
heden skal der saaledes findes Bjælker af Birk, c. 5 Tmr. tykke,
huggede i Norðurtunguskógur.

Fra Gaarden Norðurtunga kom vi ad en Hængebro over en
Elv, gennem Reykholtsdalur til den lille Dal, Skorradalur, med

Vestlandet; Norðurtunga.
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en smuk Sø og et Birkekrat, der dækker de omgivende Fjel-
des nederste Skraaninger.

Vejen førte rundt om Søen igennem Krattet, der de fleste
Steder naar fra Fjeldet til Søbredden, bestaaende af lave, gamle
Stødskud, gennemgaaende c. 2 Fod høje Buske, der ikke danne
sammenhængende Grupper men kun optræde enkeltvis med
store Græs- eller Grusflader. Især langs Udkanterne brede
disse sidste sig mere og mere, i lige Grad undestøttede af Van-
det, som skyller ned ad Skraaningerne, og Vinden som blæser
Mulden bort.

For øvrigt frembyder dette Krat, lige som de fleste andre
Krat, udmærkede Betingelser for Plantning, og Stedet ligger
godt i Læ.

3. Sydvestlandet

Fra Skorradalur fortsattes Rejsen til Reykjavík gennem Pas
over Heder og Moser, ad Postvejen gennem Svínadalur, over
Fjeldene ned paa de flade Græs- og Grusmarker omkring
Reykjavík, hvortil vi ankom den 9de Juli.

Nogle Kilometer nordøst for Reykjavík ligger der en
umaadelig Lavslette, Þingvallasveit; en stor Del heraf, den
saakaldte Þingvallahraun, er bevokset med Birkekrat c. 4–5
Fod højt af det sædvanlige Udseende (jfr. S. 1–39). Her imel-
lem findes dog indsprængt en stor Del Salix phylicifolia, der
her holder samme Højde som Birkene. Af andre Planter, som
dække Lavaen her, kan nævnes Salix glauca, Melbærris, Bølle,
Blaabær, Spirea ulmaria, Rubus saxatilis, Engelsk Græs, Rype-
lyng, Lyng, Krækling, Høgeurt, Græsser m. m., alt dannende
et tæt broget Tæppe, hvoraf enkelte nøgne Lavablokke rage
frem. I Lavningerne er Jorden ofte meget dyb, medens Muld-
laget paa Højderne kun er fra 1–1 1/2  Fod tykt.

Det kraftigste Krat findes i Nærheden af den dybe Klippe-
kløft Hrafnagjá og naar en Højde af c. 6 Fod. Væksten er imid-
lertid kun ringe, idet Aarskuddene gennemsnitlig kun have
en Længde af c. 3 Tmr. Krattet er nu paa mange Steder i Færd
med at forsvinde paa Grund af den alt for hensynsløse Hugst,
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hvorefter Arealet forvandles til øde, nøgen Lavamark, idet
Mulden lidt efter lidt blæser eller skylles bort.

Fra Þingvallasveit kommer man ned i Laugardalur med ud-
strakte Heder med ret dyb og kraftig Bund, der især omkring
Laugarvatn ere udmærkede egnede til Plantning. Langs den
nordlige Side af Laugardalur med Hældning mod Sydøst stræk-
ker sig et ret velbevaret Birkekrat med en gennemsnitlig Højde
af 4–6 Fod, medens dog de største Buske naaede en Højde af
10 Fod. Krattets Udseende er i øvrigt aldeles som de tidligere
beskrevne. Bunden det sædvanlige lerede Sand med Grus og
Sten. Vegetationen ligeledes som sædvanlig dog kan mærkes,
at her fandtes en Masse Orchideer. Arealet, der for største
Delen ligger paa Grusbanker med Lavninger og smaa Græs-
sletter imellem, er et af de største sammenhængende
Kratskovarealer paa Island.

Omkring Gaardene i Dalen er Krattet naturligvis en Del
medtaget, men længere oppe mod Fjeldskraaningen er det
bedre bevaret og danner her en sammenhængende Kratskov
af Betula odorata med Salix phylicifolia og lanata. Væksten er
dog heller ikke her saa kraftig som paa Nordlandet. Rundt
omkring i Krattet ses mange Frøplanter, men de blive alle
afbidte af Faarene og omdannede til forkrøblede Buske.

Hele Krattet i Laugardalur kaldes under et Laugardals-
skógar, men falder i flere Partier efter Gaardene, som eje det.
I den Del, der ejes af Gaarden Efstidalur, ses helt oppe i Fjel-
det i en mægtig Lavakløft en alm. Røn fuld af Blomster; det
var en stor Busk, hvoraf enkelte Grene naaede en Højde af 6–
8 Fod, medens de fleste dog vare nedliggende.

Fra Gaarden Efstidalur forsattes Krattet endnu paa en stor
Strækning; Arealet bliver efterhaanden mindre bakket og gaar
til sidst over til jævne Flader, tæt bevoksede med kraftigt Krat.
Det gaar igen over til Lavasletter, i Begyndelsen bevoksede
med lavt Krat især af Pil, Dværgbirk m. m. Betula odorata op-
træder her kun som isolerede Buske. Efterhaanden ophører
Krattet aldeles og erstattes af Græs og Dværgbirk.

Krattet frembyder næsten overalt fortrinlig Plantebund;

Sydvestlandet; Laugardalur.
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især nordøst for Gaarden Efstidalur findes det et udmærket
Areal med gode Læforhold og bevokset med kraftigt Krat.
Hist og her afbrudt af smaa Grussletter.

Herfra gik Rejsen over Elven Tungufljót til den impone-
rende Gullfoss. Derefter langs Elven Hvítá, over denne op til
Tungufell Krat. Undevejs passeredes de sædvanlige Heder og
Moser og Græsflader.

Tungufell Krat breder sig over et temmelig stort Areal i
den nordlige og nordøstlige Del af Tungufellsdalur, klædende
dels Skraaningerne, dels en mindre Flade nede i Dalen. Det
højeste Krat naaede her en Højde af 4–6 Fod, medens
Middelhøjden knap var 2–4 Fod. Krattet bestaar af en Blan-
ding af Betula odorata og Salix lanata, saaledes at det paa Af-
stand havde et hvidspættet Udseende. Bevoksningsforholdene
vare ellers de sædvanlige, snart sammenhængende Krat, snart
isolerede Birkebuske, snart aabne Pladser overgroede med Pil,
Græs, Bølle m. m. og snart Grusflader. Bundvegetation og
Jordbund som sædvanlig.

Herfra gik vi et Par Dagsrejser igennem storslaaede, meget
afvekslende Landskaber til Gaarden Skriðufell, hvor der findes
temmelig betydelige Skovrester, som omtrent falde i 2 Dele.

Den ene Del ligger øst for Gaarden i en Lavning eller Dal
mellem 2 Fjelde samt paa nogle lave Høje eller Skraaninger
mod Sydvest ned mod Elven Þjórsá og Lavamarkerne omkring
det nærliggende Hekla.

Krattet har her det sædvanlige Udseende, enkelte Store,
sammenhængende Kratpartier, afbrudte af spredte Buske paa
aabne Flader, dækkede af Græs og Pil. Krattet er højest i
Lavningerne og paa den sydøstlige Side af de lave Høje. De
største Buske naa en Højde af c. 7 Fod og have en Middel-
højde af 5 Fod med en Diameter ved Roden af 2–3 Tmr.; dog
findes der enkelte større Stammer. Vegetation og Jordbund
som sædvanlig.

Den anden Del af Skoven ligger i en Dal nordvest for
Gaarden og har aldeles det samme Udseende.

Syd for Gaarden, lige nede ved Þjórsá, findes nogle Grus-
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banker med mellemliggende Lavninger, bevoksede med Krat
af en temmelig betydelig Højde. Her fandtes en Del virkelige
Smaatræer, eenstammede og ret velformede, af hvilke de stør-
ste naaede en Højde af 14 Fod og en Diameter i Brysthøjde af
4–5 Tmr.

Krattet havde her en Middelhøjde af 8–10 Fod og bestod af
kraftige, flerstammede Buske. Nøgle af Grusbankerne vare
kun bevoksede med det sædvanlige, næsten krybende Krat
af Salix phylicifolia, lanata og glauca. Det skal dog bemærkes,
at jeg inde i Krattet fandt den højeste Pil jeg har set paa Island,
nemlig en Salix phylicifolia, der var eenstammet og c. 6 Fod høj.

I Nærheden af Skriðufell fandt jeg endvidere det nederste
Stykke af en gammel Birkestamme, c. 6 Fod lang med en Om-
kreds af 17 Tmr. 3 Fod fra Roden.

Fra Skriðufell gik vi over Þjórsá til Gaarden Galtalækur ikke
langt fra Hekla, hvis hvide, snedækte Top vi allerede i flere
Dage havde Set. For at komme til Gaarden maatte vi over en
Del af de uhyre Lavamarker, der paa alle Sider omgive Hekla.
En Del af disse ere nu dækkede med et tykt Muldlag med
kraftig Hedevegetation, medens store Strækninger af tidli-
gere overgroede Arealer nu ere afføgne og enten danne lige
fremme Klitpartier, til Dels bevoksede med Marehalm og Salix
lanata, eller ligge fuldstændig nøgne lige som den nye Lava
oppe paa og lige ved Hekla.

I Nærheden af Galtalækur midt ude paa Lavaen ligger et
Krat Hraunteigur, temmeligt betydeligt saavel i Udstrækning
som i Størrelse. Det vokser paa Lava, som her er dækket med
et Muldlag paa en Tykkelse af fra 2 til 6 Fod for største Delen
bestaaende af mørkt Sand og fint Grus; mange Steder, især
paa Toppen af Bølgerne, ses den nøgne sorte Lava og over alt
ligge vældige Blokke paa 30–40 Fod til Dels nøgne, men med
Revner og Sprækker fyldte med Jord, hvori der vokser Birke.

 I Lavningerne mellem Blokkene og Bølgerne, hvor der som
Regel er et tykt Jordlag, vokser Krattet frodigt. Man ser her
Stammer paa 16–17 Fod naturligvis krogede og tvegede, men
ret kraftige. Krattets Middelhøjde maa sættes til 6 Fod.

Sydvestlandet; Skriðufell.
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Som Følge af Terrainforholdene optræder Birken her ikke i
sammenhængende Bevoksninger af stor Udstrækning men
mest som enkelte Buske. Mellemrummene mellem Buskene
ere græsklædte. Der ses kun ganske enkelte Pil mest Salix
phylicifolia. Af andre Planter fandtes kun meget faa Arter.

Bundvegetationen er kun Græsser, Halvgræsser og Rype-
lyng, hvilket vel maa tilskrives den overordenlig magre, san-
dede Jordbund.

I Udkanterne af Krattet, hvor dette til Dels er ødelagt, er
det sandede Mulddække ifærd med at fyge af og samle sig til
Klitter, efter at det ikke længere holdes sammen af Birke-
rødderne. Af saadanne Flyvesandsarealer findes der som nævnt
mange inde i Lavaen, og det kan let iagttages, at de brede sig
mere og mere.

Imellem Gaarden Selssund og Hekla findes et andet Birke-
krat Hekluhraun, der dog ikke danner noget samenhængende
Krat, men optræder som enkelte Buske i Lavninger og Rev-
ner. Nogle af disse Buske have dog en Højde af 6 Fod og en-
kelte ere endog eenstammede.

Lavafomationerne ere her ved Hekla meget vilde og ejen-
dommelige med vældige Bølger, Kamme og dybe Kløfter, snart
næsten nøgne, snart mosklædte, snart bevoksede med Græs
og Birk.

Fra Selssund gik vi videre over Lavamarkerne, der, efter som
man kommer længere fra Hekla, ere dækkede med Mos og
Græs, lige som der her findes store Sletter uberørte af Lavaen
med c. 10–12 Fod dyb Jord. Disse sidste kunne lige som de
mere flade græsklædte Lavamarker godt tilplantes. Jordbunden
er Sand, hist og her med lidt Ler, men i Regelen temmelig dyb.
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III. Forsøg paa Nyanlæg af Skov.

1. Plantagen ved Þingvellir.
Som nævnt foran havde Kaptajn Ryder erhvervet et Areal

paa c. 2 Tdr. L. godt 30 Km. nordøst for Reykjavík ude ved
Þingvellir i Nærheden af Lögberg, hvor de gamle Islændere
holdt Alþingi. Arealet omkring Þingvellir,  det saakaldte
Þingvallasveit, er en umaadelig Lavaslette endnu til Dels nø-
gen eller kun svagt mulddækket paa Lavabølgerne, medens
Lavningerne imellem Bølgerne og Revnerne i disse ere dæk-
kede af et tykt Muldlag samt et kraftigt, grønt Græsdække
med enkelte Pil og Birk spredte hist og her.

Selve Stedet til Plantagen er valgt af Kaptajn Ryder i For-
ening med forannævne Gartner Einar Helgason. De to Tredie-
dele af Arealet ligge i en Lavning paa overgroet Lavamark,
meden, den tredie, vestlige Del ligger op ad en Lavabølge med
Hældning mod Øst, hvilket er mindre heldigt. Læforholdene
ere ret gode, især ligger Arealet godt i Læ for Nord- og
Nordveststormene.

Af Hensyn til Faar og Køer, der her gaa frit om det meste af
Aaret, var det nødvendigt at sørge før et solidt Hegn. Dette
blev derfor rejst af Egestolper 3 Alen lange, satte med 4 Alens
Mellemrum og gravede 1 Alen ned i Jorden samt forsynede
med de nødvendige Skraastivere. I Mellemrummene
udspæntes Hønsenæt og oven over dette blev spændt en svær
Pigtraad. Mød Vest og Nordvest afløses dette Hegn af et
Gærde af Lavablokke, da Almannagjá, en dyb Klippekløft med
aldeles lodrette Vægge, her danner en god naturlig Grænse.

En Jordbundsundersøgelse, jeg foretog, gav følgende Re-
sultat: I Lavningen 12–14 cm. skør, brun, muldet Græstørv; 77
cm. mørkebrun, skør, muldet. leret Overgrund, nedadtil med
vandrette c. 4 cm. tykke Lag af mørkt, grøft Sand; Under-
grunden 73 cm. mørkebrunt, muldet Sand med Aarer af fint.
sort Grus, derunder Grus øg Lavasten, skurede af Is.

Paa Skraaningen i en Lavning eller Revne 5–10 cm. Græs-
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tørv; 50 cm. mørkebrun, skør, muldet, svagt leret Overgrund
oventil stærkt gennemvævet af Græsrødder; derunder 30 cm.
gulbrunt, fugtigt, fint Sand med mørke Aarer af grøft, sort
Sand med enkelte haandstore, af Is skurede Lavasten, derun-
der store Sten og Lavablokke. Et Par andre Huller gave et
aldeles lignende Resultat. Under det sidste Lag findes den faste
Klippe, idet disse store Sten ligge umiddelbart paa Basalten.

Vegetationen bestod paa Sletten eller Lavningen af en sam-
menhængende Grønsvær af Græsser, Høgeurt, Løvefod,
Blaabær, Lyng, Krækling, Løvetand, Melbærris (Arctosta-
phylos), Mosebølle (Vac. uliginosum), Rypegræs (Dryas
octobetala), Fuglegræs (Stellaria media), Fruebær (Rubus saxatilis),
Engelsk Græs (Armeria maritima) m. m.

Paa Skraaningen var Jordbundsdækket Melbærris (stedse-
grøn), Alm. Lyng, Krækling, Rypegræs, Blaabær, en enkelt
Birk. Den vestlige og nordvestlige Del af Skraaningen var
imidlertid fuldstændig nøgen, blottet for al Vegetation und-
tagen i Revner og Lavninger.

Som det ses af ovenstaaende lægger Jordbunden ikke Hin-
dringer i Vejen for Plantningen, heller ikke ville Planterne
blive særlig besværede af Blæst, men derimød vil Nattefrost
kunne gøre en Del skade, da Stedet ligger meget lavt, i det
mindste de 2/3 i en Lavning og Resten paa en Østhælde. Efter
min Mening har man ved Valget ikke taget tilstrækkeligt
Hensyn til Frostfaren og derfor, idet man udelukkende tænkte
paa at skaffe Læ, valgt et noget for lavt liggende Areal.

Plantningen, der paabegyndtes i 1899 og lededes af
Helgason, er udført i helfyldte Huller næppe 8 Tmr. i Kanten
og knap saa dybe med en indbyrdes Afstand af 3 x 4 Fod. Der
blev plantet c. 5000 Planter, indforskrevne fra Danmark, nem-
lig 1000 2/0 Bjergfyr (der imidlertid maa have været ældre),
500 Hvidgran 2/0, 1300 Birk, 500 Hvidæl 1/0, 100 Seljerøn
1/0, 100 Alm. Røn 1/0, 50 finsk Røn 1/0, 50 Salix caprea samt
som Stiklinger 100 Bævreasp, 150 Sølvasp og 200 Gul Pil.

Eftersynet i 1900 udviste, at saa godt som alle Naaletræerne
vare fuldstændig døde nede paa den jævne Flade, medens en-
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kelte Bjergfyr vare levende oppe paa Skraaningen, fordi der
her altid samles mere Sne, især med Nordenvind da der saa er
noget Læ; de levende Bjergfyr fandtes især i Huller, hvor Ve-
getationen i Omkredsen var kraftig, saaledes at den naaede
ud over Hullet. Birkene vare til Dels udgaaede over Jorden,
men mange vare dog nu begyndt at skyde fra Roden; det
samme gælder om enkelte af den alm. Røn. Alle Pil og Asp
paa nær en enkelt Sølvasp vare fuldstændig døde. Af Graner
saas kun een levende, og det var endda en Rødgran, som maa
være kommen med ved en Fejltagelse.

Spørger man nu, hvad Aarsagerne vel kunne have været til
det uheldige Resultat, da ere de sandsynligvis flere.

For det første vare Hullerne for smaa og daarlige; dernæst
blev Plantningen udført af fuldstændig uøvede Folk, og ende-
lig vare næsten alle Birkene ved Ankomsten til Island meget
daarlige, tørre eller næsten udgaaede. De øvrige Planter vare
derimod gode, om end mange af Fyrrene sikkert have været
mere end 2/0 Aar, efter Resterne at dømme.

For øvrigt, og det er vel en meget væsentlig Grund, have
det forløbne Aars Vejrforhold været meget uheldige. Som-
meren 1899 var usædvanlig kold og vaad, saa at man mange
Steder ikke kunde faa Tørvene tørrede. Vinteren derimod var
normal, medens Foraaret 1900 igen var meget uheldigt, be-
gyndte tidligt med Regn, men gik senere over til Frost, saa at
Græsset rundt omkring paa Tunene og Græssletterne frøs bort
i store Pletter

I Foraaret 1900 sendtes atter 5000 Planter op til Þingvellir
Plantage, nemlig 2000 Bjergfyr 2/0, 1000 Hvidgran 2/0, 500
Balsamgran 2/0, 400 Hvidæl 1/0, 500 Birk 1/0, 200 Røn 1/0,
200 Stiklinger af Salix viminalis og 200 af Populus canadensis.
De bleve atter i Aar plantede af Helgason, men efter nær-
mere Instruks herfra i halvfyldte Huller i en indbyrdes Af-
stand af 3 Fod fra Midte til Midte og 4 Fod mellem Ræk-
kerne, Hullerne 12 Tmr. i Kvadrat og 12 Tmr. dybe. Grunden
til, at man i Aar brugte halvfyldte Huller, var den, at disse
samle mere Sne end de helfyldte. Man havde nemlig lagt

Plantagen ved Þingvellir.
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Mærke til, at de faa levende Planter fra 1899 fandtes hvor der
havde ligget mest Sne, og hvor denne havde holdt sig længst.
Plantningen blev udført sidst i Maj Maaned straks efter Plan-
ternes Ankomst.

Da jeg den 13de Juli kom til Þingvellir, stode alle Planterne
godt med kraftige nye Blade og Skød; ikke en eneste var død
paa dette Tidspunkt. Plantningen var udført saaledes at hver-
anden Række var Naaletræ, hveranden Løvtræ, og saaledes
at i Naaletrærækkerne hveranden var Gran, hveranden Fyr;
Løvtræerne vare ligeledes blandede. For at skærme Planterne
i Løbet af Vinteren og forhindre en for tidlig Opvaagnen til
Foraaret opfordrede jeg Helgason til forsøgsvis, at dække en
Del af Hullerne med Birkeris hvoraf der paa Stedet kan faas
saa mange man ønsker. Plantagen ved Þingvellir er nu over-
draget til det islandske Landbrugsholdningsselskab, der til-
lige ejer en lille Planteskole i Nærheden af Reykjavík.

2. Planteskole og Have i Reykjavík
Denne Planteskole er en Del af en saakaldet Forsøgssta-

tion, hvor der tillige gøres Forsøg med Kornsorter og Køkken-
urter. Den ligger Syd for Byen paa en Sydvesthælde, der gaar
over i Kær, ja en Del af Arealet er endog Tørvemose. Menin-
gen er nu at dræne disse Mosearealer og bruge dem til Forsøg
med Græskulturer. Hele Forsøgsstationens Areal er c. 9 Tdr.
Land. Den Del af Arealet, der drives som Planteskole, ligger
øverst paa Skraaningen, hvor Jorden ikke er saa vaad, men
ganske godt egnet til Planteskole, maaske lidt for svær. Fore-
løbig bruges kun et meget lille Areal hertil, men det er Me-
ningen at udvide Dyrkningen mod Øst op ad Bakken. Area-
let er opfyldt af meget store Sten eller Klippeblokke, der med
stort Besvær og mange Omkostninger ere bleven fjernede fra
den Del, der nu drives som Planteskole, Køkkenhave og
Forsøgsmark. Forsøgsstationen ligger ude paa aaben Mark
uden andet Læ end det, der ydes af et halvanden Alen højt
Stengærde. Det værste er imidlertid at den kun ligger c. 3
Km. fra Havet, saa at Planterne rimeligvis ville komme til at



1-43

lide en Del af de saltholdige Havtaager, som ere saa ødelæg-
gende for Træerne i Reykjavík Haver.

Jorden er sandblandet Ler med Grus og mange store Sten.
Undergrunden er dyb og bestaar af Grus og Sand. Planteskole-
jorden var hollandsk gravet i en Dybde af c. 2 Fod. Over-
grunden sandblandet Ler med Sten, 70 cm. dyb, derunder et
fast, stenet og gruset Lag. Nogle Jordbundshuller paa ubear-
bejdet Jord gave følgende Resultat: 10 cm. sejg Græstorv; 50
cm. brun skør, muldet, sandblandet Ler, derunder c. 10 cm.
rødbrunt Sand; Undergrunden 10 cm. hvidgraat Grus, derun-
der Sand og Grus blandet med store Sten, dannende et for
Spaden uigennemtrængeligt Lag.

Nogle Temperaturundersøgelser, der bleve udførte den 26de
Juli Kl. 12 Middag, udviste følgende: Luftens Temperarur 14˚
R, ved Jorden 19˚ R. I 1 Alens Højde over Jorden var luftens
Temperatur knap 13˚ R; det synes som om der bevæger sig en
lidt koldere Lufstrøm i c. 1 Alens Højde over Jorden, rimelig-
vis kommende fra det nærliggende Hav.

I Planteskolen var der i Foraaret 1900 udsaaet Frø af Bjerg-
fyr, Birk, Hvidgran, Rødgran, forskellige Slags Løn, Hyld og
andre Træarter, men af de sidstnævnte kun lidt af hver. Af
Bjergfyr var der derimod et helt Bed. Frøet var kommen godt
op, temmeligt jævnt. Skyggerammer brugtes ikke over Bjerg-
fyr, hvorimod dette Bed saa vel som de andre Bede vare kan-
tede med Bræder. Man havde vel nogle Skyggerammer der
brugtes over de andre Frøbede, men de vare flade Træriste
uden Tagform med altfor svære og brede Tremmer; de brug-
tes ogsaa kun lidt, hvilket paa denne Aarstid, i Juli Maaned,

Planteskole og Have i Reykjavík.

Jordbundstemparaturen i den
bearbejdede Jord i

3 Tommers Dybde 10˚ R
6 „ „ 9˚ „

12 „ „ 8˚ „
18 „ „ 7 1/2˚ „
24 „ „ 7˚ „

Jordbundstemparaturen i den
ubearbejdede Jord i

3 Tommers Dybde 11˚ R
6 „ „ 10˚ „

12 „ „ 9 1/2˚ „
18 „ „ 8˚ „
24 „ „ 8˚ „
30 „ „ 7˚ „
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kunde være meget rigtigt, da man sjældent har ordentligt
Solskin paa denne Tid, men megen Regn og Graavejr.

Af priklede Planter fandtes nogle Hvidgran, men de vare c.
5 Aar gamle og først priklede i Aar; ligeledes havde man prik-
let nogle 4 Aars Bjergfyr, men saavel disse som Granerne vare
priklede altfor tæt og vare altfor gamle til at bruges paa den
Maade.

Frøbedene og Priklebedene vare ikke lugede og Græsrabat-
terne, som fandtes langs Gangene, ikke slaaede.

Mod Nordvest var der i 1900 plantet et Læbælte af 5–10
Aar gamle Løvtræer saa som Ælm, Birk, Alm og Amerikansk
Røn, Løn og Lind; foreløbig groede de fleste af dem.

I denne Sammenhæng maa jeg nævne Altingets Have i
Reykjavík; den er anlagt af Bankdirektør Gunnarsson og in-
deholder mandshøje Træer, uagtet den kun er 5 Aar gammel.

3. Haver og Planteskole i Akureyri.
I Akureyri saa jeg flere Rønnetræer, af hvilke det største

vel var en c. 22 Fod højt. De vare vel alle flerstammede, men
med kraftige og svære Grene og stode nu i Foraaret fuldt be-
satte med deres store, smukke, hvide Blomsterklaser, der virke
helt oplivende her, hvor man ser saa lidt af den Slags. Efter
Sigende skulle Bærrene modnes her. Flere at Træerne ere
meget gamle c. 80 Aar og altsaa noget paa Retur, men Røn d.
v. s. Sorbus aucuparia synes dog i det hele at trives godt her-
oppe. De øvrige Rønarter, man havde forsøgt med, f. Eks.
Amerikansk Røn, trivedes slet ikke; det er ogsaa kun aucuparia,
som findes i Krattene. De andre Rønarter synes i det mindste
her paa Nordlandet at savne Evne til at faa deres Skud modne
inden Vinteren, sær den amerikanske bliver ved at vokse. alt
for langthen paa Efteraaret. I Reykjavík med det mildere, langt
fugtigere Klima synes derimod amerikansk og bornholmsk
Røn at trives nok saa godt som alm. Røn.

Den foran (S. 31) omtalte Gruppe af Sorbus aucuparia ved
Skrida ses af nedenstaaende Billede.

I Akureyri, havde man forsøgt at formere de gamle Træer
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for at faa indfødte Rønneplanter i Stedet for at forskrive dem
fra Udlandet. I den Hensigt havde man i Planteskolen an-
bragt en stor Gren paa Jorden og bøjet Kvistene ned i denne
i Haab om paa den Maade at faa Stiklinger eller Aflæggere.
Dette lykkedes som rimeligt var ikke. Jeg henledede derfor
Opmærksomheden paa, at det naturligste havde været at
bruge Bærrene til Udsaaning.

I øvrigt havde man flere Steder i Akureyri anlagt smaa Ha-
ver, hvor man dyrkede Køkkensager som Rabarber, Kaal,
Kartofler og Ribs; især Ribs trives her som overalt paa Island
og Færøerne udmærket og udvikler sig til næsten mandshøje
Buske.

Derimod synes de Træer man havde plantet ikke at befinde
sig videre vel; mange dø snart, og Resten se ynkelige ud. I
Regelen faa de næsten allesammen Blade den første Sommer,
men gaa saa ud om Vinteren.

Dette daarlige Resultat skyldes sandsynligvis, at Plantene
ere alt for store og gamle til at taale den lange Transport; ofte
er det nemlig c. 2 Alen høje Løn, Røn ja endog Lind og Ælm
forskrevne fra Danmark af Helgason i Reykjavík og saa af ham
igen sendte til Nordlandet.

Fig. 8 Almindelig Røn, c. 80 Aar gammel.

Haver og Planteskole i Akureyri.
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En anden Grund til det daarlige Resultat er, at de fleste
Træplanter som oftest vare plantede alt for løst i den temme-
lig tørre og sandede Jord, som er ejendommelig for flere af
Haverne i Aknreyri, og tilmed heller ikke altid dybt nok. Man
synes ikke at have vidst, at en Plante altid skal plantes i samme
Dybde, som den har staaet før Optagningen. Følgen er, at
disse store Planters Rødder udtørres, og at Planten af Vinden
svajes hid og did, saa at der dannes et Hul omkring Stammens
nederste Del, hvorved Roden end mere udtørres.

Navnlig dette, at Plantningen ikke er udført omhyggeligt
nok med tilstrækkelig Sagkundskab, tror jeg er en meget
væsenlig Grund til, at Planterne ikke trives rigtig i Haverne,
hvor der dog ellers gøres saa meget for at skærme dem, som
man ikke kan gøre paa Friland.

I Akureyri findes der en lille Planteskole, som er anlagt af
Amtmand Briem og styres af Agronom Sigurðsson. Akureyri
ligger som bekendt helt inde i Eyjafjörður, omtrent hvor Fjor-
den og Elven mødes. Byen ligger langs Fjordens vestlige Bred,
og i den sydlige Del af den, lige Syd for Kirken ved Foden af
og lidt op ad en stejl Skrænt ligger Planteskolen, altsaa ret
godt i Læ, idet henholdsvis Kirken, en Del af Byen og Skræn-
ten bryde Vinden paa de 3 Sider medens den fjerde derimod
gaar lige ned til Fjorden, kun adskilt fra denne ved en Vej.
Dette sidste har imidlertid ikke meget at sige, da Fjorden
herinde er meget smal og paa den modsatte Side begrænset
af høje Fjelde. Til yderligere Sikkerhed er Planteskolen til-
med omgivet af et c. 2 1/2. Alen højt Hegn af Bølgeblik.

Den værste Fjende bliver derimod de stærke Havtaager,
der mest om Aftenen i klart Vejr pludselig komme ude fra
Havet, og som naturligvis ere meget koldere, hyppigere og
mere saltholdige her end længere inde i Dalen, ligesom det
vel heller ikke er helt frit for at der om Efteraaret med Storm
kan sættes Saltsprøjt ind i Planteskolen. Alene af Hensyn til
disse Taager tror jeg det havde været heldigt, om man kunde
have anbragt Planteskolen inde ved Grund.

Endelig har jeg den Indvending mod den, at den ligger paa
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en udpræget Østhælde, hvor den tidlige Morgensols Straaler
efter en Frostnat om Foraaret kunne gøre følelig Skade paa
de unge Planter ved en alt for hurtig og pludselig Optøning.

Om Driften kan der ikke siges meget, da Planteskolen kun
var et Aar  gammel. Der var dog forskellige Ting at bemærke.
SaaIedes brugte man ikke Skyggerammer eller sørgede paa
anden Maade for at dække Frøbedene  straks efter Saaningen,
men lod dem ligge aldeles aabne selv i den tørre Tid, udsatte
for Solen.

Af priklede Planter var der ikke mange, og de vare for stør-
ste Delen lovlig  gamle til den Brug, lige som man i det hele
priklede vel løst uden at sørge for, at Planten kom til at staa
godt fast. En væsenlig Anke har jeg endnu, og det er, at man
her lige som i Reykjavík pyntede op med Græsrabatter, som,
naar de ikke i Tide blive slaaede, sprede deres Frø ud over
hele Planteskolen. I den vestlige Del af Arealet havde man
tilmed et helt Stykke Grønjord, hvori var gravet nogle meget
smaa PlantehulIer tilplantede med Bjergfyr. Her som i
Reykjavík synes man at undervurdere Lugningens Betydning.
Planteskolens Areal udgør maaske knapt 1/2 Td. L., bestemt
ved jeg ikke hvor meget der er.

Jeg fik Tilladelse til her at udprikle c. 1200 forskellige Plan-
ter, omtrent et Par Hundrede af hver Art, for at se om de ville
staa sig bedre i en Planteskole under mere Beskyttelse og Pleje
end ude paa fri Mark. Jeg tænkte mig Muligheden af, at man
paa denne Maade kunde akklimatisere indførte, helt unge
Planter, som man saa senere kunde fIytte ud.

Endvidere lod jeg udsaa lidt Frø af forskellige Træarter, for
at man ad Aare kunde faa nogle indfødte Frøplanter, hvilket
sikkert er det Maal, man maa arbejde her imod, naar Plant-
ningen skal blive til noget.

Priklingen og Saaningen overlod jeg, efter nærmere Anvis-
ning, fuldstændig til Hr. Sigurðsson, da jeg ikke selv havde
Tid til at tage mig af den, idet jeg netop paa den Tid arbej-
dede paa Grund.

Det bemærkes, at Planteskolen, der ejes af Amtet modta-

Haver og Planteskole i Akureyri .
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ger et lille Tilskud af det islandske Landbrugsselskab.
Til Akureyri havde man ogsaa forskrevet nogle Planter fra

Norge; saaledes saa jeg nogle Bjergfyr, der vare priklede i Plan-
teskolen, men de vare næsten alle røde eller udgaaede. De
vare komne fra det nordlige Norge, vare tagne op om
Efteraaret og slaaede ned om Vinteren, hvilken Fremgangs-
maade de nok bruge flere Steder i Norge. Endelig ere de nor-
ske Planter ofte daarligt behandlede saa vel under Nedslaa-
ningen som under Indpakningen, i det mindste de jeg har set.
Islænderne, selv stole meget mere paa de norske Planter end
paa de danske, fordi Klimaet i Norge og de øvrige Forhold
der mere ligne de islandske. Jeg tror imidlertid, at det, naar
Talen er om danske eller norske Planter har langt større Be-
tydning, hvorledes de ere behandlede ved Optagningen og
Afsendelsen samt under deres hele Planteskoleliv, og i den
Henseende staa de danske Planteskoler langt over de norske.

4. Plantagen ved Grund.

Det af Kaptajn Ryder til Plantage valgte Sted ligger inde i
Øfjordsdalen et Par Times Ridt Syd for Akureyri ved en Gaard
Grund, der ejes af Hr. Magnús Sigurðsson. Fjorden hører vel
op ved Akureyri, men Dalen fortsætter sig endnu mange Ki-
lometer sydpaa og bærer stadig Navnet Eyjafjörður; den
gennemstrømmes af en Elv med mange frodige Enge langs
Bredderne.

Øfjord-Dalen og især den inderste Del af den, hvor Grund
ligger er bekendt for at have det mildeste Klima paa hele Nord-
landet og ikke megen Sne om Vinteren. I     geografisk Hense-
ende kan nævnes at Stedet ligger omtrent midt imellem 65de
og 66de Graders nordlig Bredde.

Her havde Kaptajn Ryder af Ejeren faaet overladt gratis et
Stykke Jord paa c. 2 Tdr. Land efter nærmere Valg paa den
Betingelse, at der blev anlagt en Plantage; skulde Forsøget af
en eller anden Grund blive opgivet, falder Jorden igen tilbage
til Ejeren, men ellers forbliver Arealet Kaptajnens Ejendom.
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Beslutter man sig til senere at udvide Arealet, vil der intet
være i Vejen for at erhverve mere Jord paa Stedet.

I Efteraaret 1899 tog Kaptajn Ryder ledsaget af Amtmand
Briem og Gartner Einar Helgason ud til Grund og  valgte et
Sted til Plantagen. Aarsagerne til, at man bestemte  sig til at
anlægge Plantagen helt inde ved Grund ere flere. For det før-
ste er Klimaet bedre og mildere der end længere ude; for det
andet ere Læforholdene gode her, og især har den skarpe Nor-
denvind, der kommer lige ude fra Polarhavet og suser ned
gennem Fjorden, mistet en Del af  sin Magt, inden den naar
ind til Grund. Akureyri ligger   nemlig 40 Km. fra Fjordmun-
dingen, og Grund igen c. 15 Km. Syd for denne By.  Dernæst
har Stedet den fordel, at de tætte, kolde, saltholdige Havtaager,
der komme ude fra Havet som en tyk Taageflod og rulle ind
gennem Fjorden særlig i klare Sommeraftener og Nætter, ikke
altid naa helt derind og i hvert Tilfælde ere mindre salthol-
dige der end længere ude.

Endelig, og det er ikke mindst vigtigt, interesserer Ejeren
af Grund sig en Del for Plantningen, saa man kan vente, at
han til enhver Tid vil tage sig af Plantagen og holde Hævd
over den. Alle disse Faktorer synes mig tilsammen vægtige
nok til at opveje Omkostningerne ved den besværlige og dyre
Transport fra Akureyri af Hegnsmateriel, Planter m. m.

Baade Nord og Syd for Byen findes Arealer med Jord lige
saa god eller bedre end paa Grund og langt nærmere Byen,
hvilket jo vilde spare en hel Del Transportudgifter m. m; men
intet af disse Steder ligger saa lunt som  Grund.

Selve der til Plantagen valgte Areal er efter min Opmaaling
2.3 Tdr. Land og ligger paa en Sydøsthælde. Terrainet bølget,
mod Nord og Øst tillige tuet, en Følge  af Vandets Strømning
om Foraaret naar Sneen smelter. Den sydøstlige Del har stær-
kere Fald mod Syd men ingen Tuer, her findes en enkelt Grus-
plet med meget store Sten lige til Overfladen. Mod Sydvest
et Hjørne med Tørvejord, adskilt fra det øvrige Areal ved en
Grøft, jeg har ladet grave for at lede Vandet fra en Mose vest
for Plantagen og derved forhindre, at en stor Del af denne

Plantagen ved Grund.
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oversvømmes om Foraaret af Vand, der strømmer ned paa de
lave Fjeldskraaninger. Tørvebunden ligger i en Lavning med
en Sandhøj i Midten. Nord for Grøften ligger en lille, om
Foraaret temmelig vaad Lavning. Mod Sydøst ligeledes  en
fugtig Lavning med Tørvedannelse. Hele Arealet er om
Foraaret temmelig fugtigt, men om Sommeren ret tørt.

Læforholdene ere gode. Mod Nord Bakker; mod Vest hæ-
ver Terrainet sig først lidt stærkere derefter mere jævnt,  ind-
til det gaar over til at blive den nederste Skraaning af  et c.
2000 Fod højt Fjeld; mod Syd høje Grusbanker, skilte fra Plan-
tagen ved en lille Bjergbæk i en lav Kløft med lidt Blødbund;
mod øst begrænses Arealet af en stor Grushøj. Paa den anden
Side af denne falder Terrainet  først stærkt, derpaa mere jævnt,
indtil det gaar over til at  blive flade Enge langs Elven. Paa
den anden Side Elven høje Fjelde.

Paa en Maade ligger Arealet altsaa i en bassinformet For-
dybning. Man er ved Valget af Pladsen efter mit Skøn alt  for
meget gaaet ud paa at skaffe saa meget Læ som muligt uden
at tage tilstrækkeligt Hensyn til den Fare, et lavtliggende Areal
medfører, nemlig Faren for Nattefrost og Frosttaager, idet den
kolde Luft jo altid vil søge ned i Lavninger, hvor den kan an-
rette megen Skade paa de unge Planter. Hertil kommer Faren
for en for sen Optøning og  for meget Vand om Foraaret samt
den Omstændighed, at Sneen let samler sig i alt for store Mas-
ser i en saadan Lavning. Ved min Ankomst den 27de Maj stode
saaledes mange af Plantehullerne, der vare gravede om
Efteraaret, fulde af Vand, og endnu den 1ste Juni kunde man
træffe Frost i Jorden i en Dybde af c. 12 Tmr. og saa stærk, at
den maatte gennembrydes med Jernstang. Det er i det hele
almindeligt paa Nordlandet, at Frosten mange Steder holder
sig i Jorden til ind i Juni Maaned; de øverste 12 Tmr. tø vel
snart op, men dybere holder den sig længe. Dette er ogsaa
Grunden til, at Snevandet holder sig saa længe  i Lavninger
og lavt liggende Arealer. Man har dernæst ved Valget forment-
lig ikke taget tilstrækkeligt Hensyn til Jordbundsforholdene,
idet Arealet især mod Vest og Sydvest indeholdt  en Del Tørve-



1-51

og Kærbund. For at undgaa denne  saa meget som muligt ryk-
kede jeg Hegnet længere mod øst og Nord, saa meget det lod
sig gøre uden at komme i alt for stor Uoverensstemmelse med
de tinglæste Papirer. Saaledes er ikke den omtalte Bjergbæk
bleven Sydgrænsen, men Hegnet er sat c. 25 Alen længere mod
Nord, lige som Mosen mod Vest nu ligger til Dels uden for
Plantagen; derimod er nu dennes Nordgrænse rykket 40 Alen
mod Nord, saaledes at Arealet vedblivende er lidt over 2 Tdr.
Land. Endelig har jeg maattet grave et Par Grøfter for at  lede
Vandet fra Plantagen, saaledes at jeg kunde komme til at plante
og for at forebygge, at der for Fremtiden om Foraaret skal
samle sig for meget Vand.

Mod Vest, lidt oven for Hegnet er der ligeledes bleven  gra-
vet en Grøft langs Plantagen i hele dens Udstrækning  for at
tage Vandet fra Skraaningerne ovenfor, inden det naar ned i
Plantagen.

Midt gennem Dalen løber Elven, kantet med flade Enge;
derefter hæver Terrainet sig nogenlunde jævnt, dannende  en
flad Skraaning maaske c. 2000 Alen bred, afbrudt af Grus-
banker og Lavninger og med stærkt tuet Overflade. Denne
Skraaning danner lige som en bred Basis for Fjeldene, der her
begrænse Dalen, og bestaar dels af Morænedannelser, dels af
gamle Fjeldskred samt af det Ler, Grus  og Sand, Snevandet
har ført med sig oppe fra Fjeldene. Jordbunden paa denne
Skraaning er meget dyb, og paa Grund af dens Dannelses-
maade findes der som oftest ingen skarp Grænse mellem Over-
og Undergrund, der jo  til Dels bestaa af de samme Lag, lige
som man træffer Rester af gammel Overgrund i forskellig
Dybde. Her, saa vel som de allerfleste Steder paa Nordlandet,
træffes i en Dybde varierende fra 1/2 til 2 Fod, undertiden lidt
mere, et vulkansk, hvidgult, fint Støv- eller Askelag af en Tyk-
kelse paa  1–3 Tommer.

Tilsyneladende uden nogen Overgang hæve Fjeldene sig
stejlt op fra denne flade Skraaning og ere til Dels nøgne eller
kun dækkede med et tyndt Jordlag paa Siderne, medens de
ovenpaa brede sig til mægtige Hedeflader.

Plantagen ved Grund.
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I     Profil vil Terrainet paa dette Sted se omtrent saaledes ud:

Det er disse lave Fjeldskraaninger jeg mener egne sig for-
trinligt til Skovkultur, og de findes i næsten enhver Dal, na-
turligvis i større eller mindre Udstrækning.

Som omtalt har Skraaningen en stærkt tuet Overflade, der
om Sommeren er dækket af et frodigt Græstæppe. Af
Blomsterplanter som her optræde i større Masser, kan næv-
nes Dryas octopetala eller Rypelyng, der om Foraaret dækker
store Partier af Fjeldskraaningerne med sine store, smukke,
hvide Blomster; dens Optræden og Udseende minder en hel
Del om Anemonernes om Foraaret i de danske Skove Ligele-
des kan nævnes Engelsk Græs, Armeria maritima, hvis bleg-
røde Blomster danne en smuk Modsætning til den hvide Rype-
lyng, endelig Lambagræs og paa de magre, tørre Arealer vild
Stedmoder. Paa de fugtige Skraaninger optræde Siv og Kær-
uld ofte i store Mængder. Af Stargræsser optræde flere Arter
saasom Carex incurva, vulgaris, vaginata o. fl. Af Skedeknæ
(Polygonum) ligeledes enkelte saasom P. ariculare og viviparum.
Mark-Frytle (Luzula campestris). Flere Arter Bunke saasom Aira
caespitosa og alpina. Af Rapgræsser kan nævnes Poa annua,
alpina, trivalis, pratensis o. fl. Et Par Svingel-Arter Festuca ovina
og rubra. Nogle Jordbundsundersøgelser inde i Plantagen gav
følgende Resultat:

Fig. 9. Skematisk Tværsnit af en islandsk Dal.
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1.  I det nordøstlige Hjørne: 3 cm. brun, muldet, leret Tørv;
Overgrunden 68 cm., deraf 30 cm. brunsort, skør Muld med
lidt Ler, stærkt gennemvævet af Græsrødder, derefter et vul-
kansk Lag c. 3 cm. fint, hvidgult, leragtigt Støv, herunder 35
cm. brunrødt, fugtigt, svagt leret Sand med Aarer af fint, hvid-
gult, vulkansk Støv, stadig mange Græsrødder; Undergrun-
den 6–8 cm. stærkt jernholdigt, sandet, rødt, skørt Ler inde-
holdende Planterester, derunder et c. 6 cm. tykt, haardt,
sortagtigt, leralsagtigt Lag med Planterester; under dette 4–
16 cm. graabrunt Ler, derefter igen et haardt leralsagtigt Lag
efterfulgt af Ler og saaledes videre. Nogle af Lerlagene stærkt
sandblandede, alle indeholdende Planterester.

2. Omtrent i Midten 10 cm. sejg, brunlig, nedadtil muldet
Tørv; Overgrunden c. 60 cm. stærkt gennemvævet af Græs-
rødder, brungraa, skør, muldet, oventil svagt lerblandet Sand,
afbrudt af sorte Striber c. 3 cm. brede, bestaaende af gammel
formuldet Græstørv; Undergrunden svagt leret Grus med
mange store Sten.

3.  I den sydøstlige Del en meget fugtig Lavning: 8–10 cm.
brunlig, oventil sejg, nedadtil muldet, leret Tørv; Overgrunden
60 cm, skør, deraf 15 cm. muldet, brunligt, svagt leret Sand,
stærkt gennemvævet af Græsrødder; Resten brunrødt, fug-
tigt Sand med mørke Aarer af gammel, formuldet Tørv; der-
under det vulkanske Lag 8 cm. fint, hvidgult Støv, efterfulgt
af 6–8 cm brunt eller sort Sand; Undergrunden meget vaadt,
svagt lerblandet Sand.

4.  I det sydvestlige Hjørne: 18 cm. Tørv, deraf 10 cm. sort,
fed og 8 cm. graabrun, sandet Tørv, stærkt gennemvævet af
Græsrødder; Overgrunden 45 cm. tørveagtig, stærkt gennem-
vævet af Græsrødder, vaadt, graat, svagt leret Sand med røde
og mørke Aarer, samt nedadtil Aarer med fint Grus; Under-
grunden 20 cm. vaadt, svagt leret Sand paa Grus. Grundvan-
det i 90 cm. Dybde. Jordbunden er her i Plantagens sydvest-
lige Hjørne meget fugtig og meget jernholdig. Enkelte Steder
bestaar Overgrunden saaledes af rød, næsten mørkerød, san-
det Tørv.

Plantagen ved Grund.
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I de samme Huller foretog jeg tillige nogle Maalinger af
Jordens Temperatur i forskellige Dybder Maalingerne udfør-
tes den I6de Juni, for de 2 første Hullers Vedkommende Kl.
1–2 om Middagen i klart Vejr; for de to sidstes Vedkommende
Kl. 4–5 1/2 i skyet Luft. Resultatet var følgende:

Kl. 1–2 Middag Luftens Temperatur 16˚ R i Solen, Græs-
sets Temperatur 26˚ R. Temperaturen i Plantehullerne 14˚ R
i 1 Tommes Dybde.

Kl. 4 1/2, Eftm. Luftens Temperatur nu 11 ˚R., Græssets 13˚R.

Som det ses, er Overgrundens Temperatur i det sidste Hul
ikke lidt lavere end i de øvrige, hvilket maa tilskrives .den
Omstændighed, at Jorden her er meget vaad.

Den egentlige Plantning kunde først paabegyndes den 5te
Juni, da der var en Del Forarbejder som først maatte udføres;
saaledes maatte en Del af Arealet udgrøftes, Hegnet sættes
og Plantehullerne graves. Uagtet jeg daglig havde en halv Snes
Mand i Arbejde, gik det kun smaat fremad, dels fordi Fol-
kene vare helt ukendte med den Slags Arbejde, dels fordi jeg
selv, efter at have sat Arbejdet i Gang, maatte tage bort et Par

Jordtemperaturen i Hul Nr. 1
i en Dybde af:

16 cm. ...................... 11˚R.
32 „ ......................... 5˚ „
64 „ ......................... 3˚ „
96 „ ......................... 3˚ „

128 „ ................ 1˚ til 2˚ „

Jordtemperaturen i Hul Nr. 3
i en Dybde af:

8 cm. ............... 11 1/2˚ R.
16 „ ................... 9–10˚ „
32 „ ......................... 7˚ „
64 „ ......................... 4˚ „
96 „ ......................... 4˚ „

128 „ ................... 1 1 /2˚ „

Jordtemperaturen i Hul Nr. 4
i en Dybde af:

8 cm. ...................  8˚ R.
16 „ .......................  6˚ „
32 „ .......................  5˚ „
64 „ .......................  4˚ „
96 „ .......................  4˚ „

128 „ .................  1 1/2 ˚ „

Jordtemperaturen i Hul Nr. 2
i en Dybde af:

8 cm. .................  12˚ R.
16 „ ................  10–11˚ „
32 „ .......................  4˚ „
64 „ .......................  4˚ „
96 „ .......................  3˚ „

128 „ .........  1 til 1 1/2 ˚ „
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Dage over til Hálsskógur i Fnjóskadalur for at udvælge et Sted
til en lille Plantage og træffe de fornødne Aftaler om Trans-
port og Opsætning af Hegn og Gravning af Huller m. m., som
altsammen skulde udføres, medens jeg plantede paa Grund,
saaledes at jeg, saa snart jeg var færdig der, straks kunde tage
fat paa Plantningen i Hálsskógur, da det gjaldt om at faa Plan-
terne i Jorden saa hurtigt som muligt. Til at udføre disse For-
arbejder i Hálsskógur brugte jeg den omtalte Agronom
Sigurðsson, hvem jeg nøje havde instrueret om Arbejdets
Udførelse.

Dernæst maatte jeg ind til Akureyri for at sortere og for-
dele Planterne, som vare anbragte der, og sørge for, at de bleve
transporterede til de to Plantager. Alle disse Arbejder i For-
bindelse med Pinsen gjorde, at det egentlige Plantningsarbejde
først kunde begynde som nævnt den 5te Juni. Dette er jo ef-
ter danske Forhold et alt for sent Tidspunkt, men efter is-
landske ikke saa slemt, da der jo overhovedet slet ikke kan
være Tale om Plantning før sidst i Maj, paa Nordlandet endog
kun i et gunstigt Foraar, og dette havde i 1900 været meget
daarligt med Sne og Kulde.

Saa snart det var muligt tog jeg altsaa fat paa Gravningen af
Plantehullerne. Allerede om Efteraaret havde man paa Grund
gravet 10 000 Huller i en indbyrdes Afstand af 3 x 4 Fod fra
Midte til Midte, men de vare desværre knap 7 Tmr. i Firkant
og næppe 7 Tmr. dybe og gik tilmed spidst ned. Den opgra-
vede Jord, der forresten mest var Græstørv, laa ved Siden af
Hullerne som en lille Pyramide, saa fast at den kun lod sig
skære i Stykker med Spade. Disse Huller kunde jeg naturlig-
vis ikke plante i, hvorfor jeg lod de 8000 grave om og gøre 14
Tmr. i Firkant og mindst 12 Tmr. dybe. Jeg lod dem grave saa
store af Hensyn til den stærke Græsvækst Da der imidlertid
efter at Plantagens Grænser vare blevne flyttede lidt, kun laa
c. 8000 Huller inden for Hegnet, gravede jeg c. 2000 nye
Huller med samme Afstand som de andre i Plantagens nord-
lige Del. Uagtet Jorden var ret let at grave i de fleste Steder,
formaaede en Mand gennemsnitlig kun at grave c. 180 Huller

Plantagen ved Grund.
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om Dagen, og da Daglønnen var 2 Kr., bliver det altsaa 1 1/9
Øre pr. Stk., hvilket er alt for meget. Denne høje Pris maa
tilskrives dels den Omstændighed, at Folkene ikke vare vante
til det Arbejde, og dels at deres Fodtøj slet ikke egnede sig til
at træde paa Spaden med; i Stedet for Træsko bare de nemlig
en Slags Sko syede af Sæl- eller Faareskind uden ordentlige
Lædersaaler, hvilket havde til Følge, at de bleve ømme i Fød-
derne og maatte bruge Jernstænger, naar der var en Smule
Grus i Jorden, hvor en dansk Arbejder kun vilde træde lidt
fastere paa Spaden. Endelig havde de den grimme Vane altid,
uagtet det slet ikke var koldt, at arbejde med store Bælgvan-
ter paa.

I     alt transporteredes 23.400 Planter til Akureyri; heraf le-
veredes de 22.000 af Forstkandidat Dalsgaard, Kolind Skov-
planteskole, der af Interesse for Sagen solgte Planterne til halv
Pris, fortrinligt indpakkede Foruden disse Planter forsynede
jeg mig med en Del Frø af forskellige haardføre Naale- og
Løvtræer. Planterne bleve den 1ste April bragte om Bord i
Dampskibet Skálholt, hvis Fører, Kaptajn Aasberg med sæd-
vanlig Elskværdighed tog sig af dem og anbragte dem i 2den
Kahyt, for at de ikke skulde tage Skade undervejs af Søvand
m. m., samt sørgede for at de kom ordentlig i Land.

Grunden til, at jeg ikke ventede med at afsende Planerne
til den 12te Maj, da jeg selv tog af Sted, var den, at jeg var
bange for, at de skulde springe for meget ud, i hvilket Til-
fælde det jo vilde være temmelig haabløst at plante dem, me-
dens jeg dog havde Grund til at haabe, at det koldere Klima
paa Island vilde forsinke Spiringen ikke lidt.

Planterne bleve tagne op sidst i Marts Maaned, slaaede ned
og dækkede for at forhindre, at Martssolen skulde bringe nogle
af de tidlige Arter til at sætte for store Knopper. Heldigvis
var Marts jo temmelig kold og raa i 1900.

Først et Par Dage forinden Skibets Afgang fra Kjøbenhavn
bleve Planterne indpakkede i fugtig Tang og Bastmaatter, snø-
rede sammen med Staaltraad i aflange Pakker paa ikkun 100
Pd. af Hensyn til Transporten paa Island, der maa foregaa paa
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Hesteryg. Fra Kolind afsendtes de til Kjøbenhavn som Ilgods
og bleve bragte om Bord samme Morgen som Skibet skulde
sejle.

Ved Planternes Ankomst til Akureyri var Amtmand Briem
saa elskværdig at tage sig af dem. Jeg havde bedt om, at man
vilde lade dem blive i Pakkerne og ikke slaa dem ned, dels
fordi dette paa Grund af Frosten alligevel ikke kunde ske
straks, dels fordi der ingen fandtes paa Pladsen, som man
kunde betro at udføre dette for Planterne saa vigtige Arbejde.
For end yderligere at forhale Udspringet anmodede jeg deri-
mod om, at man vilde grave Pakkerne ned i Sne og kun stikke
et Risknippe ned til dem for Luftcirkulationens Skyld, og hvis
det ikke kunde lade sig gøre, eller hvis Sneen skulde begynde
at smelte, saaledes at Pakkerne vilde blive fugtige, om man da
vilde anbringe dem i et tørt, luftigt og køligt Rum uden Træk.
Man lagde dem imidlertid i et Ishus, hvilket maaske kunde
have været meget godt, hvis man bare havde lagt Pakkerne
paa et Underlag af Brædder eller ligefrem hængt dem op i
Stedet for at lægge dem uden videre oven paa Isen. Følgen
var naturligvis, at Isen under dem, da der hen paa Foraaret
kom nogle Dage med mildt Vejr, begyndte at smelte lidt, hvor-
ved der trængte nogen Fugtighed ind i de Pakker, der laa ne-
derst, og den ødelagde en Del af de Planter, der laa i Bunden
af disse Pakker. Saa snart jeg kom til Akureyri og saa dette,
pakkede jeg straks Pakkerne om, idet jeg samtidig anbragte
de af Planterne, der skulde til Háls i særskilte Pakker.

I alt transporteredes til Plantagen ved Grund c. 16.400 Plan-
ter nemlig 3.500 Bjergfyr 2/0, 500 Balsamgran 2/0, 300
Cembrafyr 370, 4.000 Hvidgran 2/0, 300 sibirisk Lærk 2/0,
1900 Tornblad, 100 Stiklinger af Salix caspica, 300 af S.
viminalis, 1600 Birk 1/0, 700 alm. Røn 1/0, 400 finsk Røn 1/0,
2.000 Hvidæl 2/0, 600 Bævreasp, 200 Populus canescens.

De 1.900 Tornblad vare imidlertid ved Ankomsten til
Grund fuldstændig ødelagte og maatte alle kasseres. De øv-
rige Planter saa, efter at være blevne befriede for Indpaknings-
materialet, slaaede ned og vandede, ikke saa daarlige ud som

Plantagen ved Grund.
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det forekom mig, da jeg pakkede dem om paa Ishuset; kun
Hvidgranerne saa noget tørre og forkomne ud. Naturligvis
var der en hel Del af Løvtræerne, som havde begyndt at spire,
saaledes næsten alle Rønnene; men det viste sig senere, at
man ikke behøver at tage det saa nøje med denne Træart; thi
14 Dage efter Plantningen stode de alle med nye Skud og
Blade; ikke en eneste var gaaet ud. Birkene vare ogsaa ret gode
efter at være sorterede, idet det kun var de Bundter, der havde
ligget nederst i Pakken, som havde taget Skade; men disse
sidste vare til Gengæld ogsaa ubrugelige; Ællene derimod vare
af Løvtræerne de, der havde lidt mest, omtrent Halvdelen
maatte sorteres fra som udgaaede. Naaletræerne vare i det
hele og store komne bedst fra det, idet kun Lærkene vare
begyndte at springe ud. Af Bjergfyr, Balsamgran, Cembrafyr
og Hvidgran var ikke en eneste udgaaet under Transporten.
Stiklinger og Graa-Asp vare ligeledes alle gode, hvorimod en
Del af Bævreaspene hurtig gik ud. At Bævreaspene ikke lyk-
kedes godt, maa vel nærmest tilskrives den Omstændighed,
at de først afgik fra Danmark den 12te Maj, hvorfor en Del alle-
rede vare begyndte at springe ud inden Ankomsten til Island.

Plantningen udførtes saaledes, at de af Planterne, der bedst
taalte Fugtighed, anbragtes i Lavningerne og paa de fugtige
Steder, medens de øvrige saa vidt gørligt plantedes paa de mere
højtliggende Arealer. Af Æl og Birk udpriklede jeg mindst to
Planter i hvert Hul, og naar de vare meget smaa og svagelige
da tre. Hvidgranerne prikledes 3 i hver Hul, dels fordi 2/0
Hvidgran ere meget smaa, dels fordi jeg havde en Formod-
ning om, at mange af dem vilde gaa ud. Saa længe Hvid-
granerne sloge til, fyldte jeg Rækkerne skiftevis med Bjergfyr
og Gran; Æl, Birk, Røn og Hvidgran bleve priklede med Prik-
lepind, medens de øvrige Planter bleve plantede med Spade.
I Regelen arbejdede jeg daglig med c. 10 Mand; desuagtet
kunde jeg den 5te Juni kun begynde at plante med 2 Mand,
idet Resten gjorde Hegnet færdigt og gravede Huller. Senere
fik jeg 3 Hold à 2 Mand i Gang med Plantning, medens Re-
sten gravede Hullerne færdige.
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Plantningen blev naturligvis temmelig dyr, dels fordi det
ikke var muligt til dette Arbejde at faa fat i Kvinder eller Børn
her, saa at jeg maatte bruge Mænd til 2 Kr. à 2 Kr. 25 Øre om
Dagen, dels fordi Folkene slet ikke vare vante til at plante,
hvorfor jeg først maatte indøve dem enkeltvis. Heldigvis havde
jeg nogle flinke Folk, bl. a. et Par saakaldte Realstudenter, d.
v. s. Bønder som havde gaaet et Par Aar paa en Realskole,
samt en islandsk Agronom, som alle forstode lidt dansk, hvor-
for jeg lettere kunde lære dem op og saa senere bruge dem til
at instruere de andre Arbejdere. For øvrigt interesserede de
sig alle levende for Arbejdet og vare meget villige og omhyg-
gelige med dette.

Efter Sorteringen blev der kun c. 13000 Planter tilbage at
plante, hvilket kostede c. 46 Kr. eller c. 3,50 Kr. pr. 1000,
hvad der jo er temmelig dyrt, naar man tager Hensyn til, at
det kun var smaa Planter, vi havde at gøre med; men paa den
anden Side maa man ogsaa tænke paa, at de fleste af Folkene
aldrig havde set en Træplante før, samt at jeg stadigt udtalte,
at det ikke gjorde noget, om Plantningen tog lidt lang Tid,
naar kun den blev omhyggeligt udført.

Foruden disse Planter havde jeg en Del Træfrø med. Heraf
saaede jeg i denne Plantage 1/2 Pd. Picea alba (canadisk Avl),
1/2 Pd. P. borealis, 1/4 Pd. P. obovata, 1 Pd. Pinus montana uncinata,
1/2 Pd. P. cembra, 1 Pd. Hvidæl, 1/2 Pd. Birk (norsk Avl), 1/2 Pd.
Birk (fransk Avl). Dette Frø saaede jeg paa sædvanlig Maade,
men i Huller (12 x 12 Tmr.).

Som man ser har jeg paa denne Plantage udelukkende holdt
mig til Huller og aldeles ikke brugt gravede Striber, hverken
til Prikling eller Saaning. Grunden hertil er, at jeg ligefrem
slet ikke havde Tid til at vente, til vi kunde faa dem gravede,
da jeg jo maatte forcere Plantningen for at komme over og
plante i den anden Plantage, inden det blev alt for sent; det
blev sent nok endda, idet jeg ikke blev færdig her før den 9de
Juni.

At det var nødvendigt at forsyne Plantagen med et solidt
Hegn, vil man kunne forstaa,. naar jeg nævner, at alene Eje-
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ren af Grund havde c. 500 Faar foruden mange Heste og Køer,
som gik løse omkring det meste af Aaret, aldeles uden Tilsyn.

Til Hegn er der brugt Egepæle fra Danmark 3 Alen lange,
satte med 4 Alens Mellemrum og gravede 1 Alen ned i Jor-
den, saaledes at altsaa Hegnet bliver 2 Alen højt. Imellem disse
Pæle er spændt svær Pigtraad med en Afstand af 6 Tmr. mel-
lem Traadene, idet dog den nederste Traad kun er sat 3 Tmr.
over en lille Jordvold paa c. 8 Tmr., som jeg anbragte imellem
Stolperne hele Hegnet rundt, og som er en aldeles nødvendig
Forholdsregel for at hindre Lammene fra at trænge ind i Plan-
tagen, hvis man da ikke vil foretrække at spænde først en
Traad langs Jorden og saa et Par Traade med c. 3 Tmr. Afstand
oven over denne, hvilket sidste dog er meget dyrere. Gør man
Mellemrummene større her ved Jorden, presse de halvvoksne
Lam sig let igennem.

Saa vel Hegnspælene som Pigtraaden blev sendt til Akureyri
af Kaptajn Ryder i Efteraaret 1899 og derpaa i Løbet af Vinte-
ren paa Slæde transporterede ud til Grund.

Man kunde nu spørge, hvorfor der ikke brugtes det hjemme
saa almindelige Hønsenæt, der jo er langt billigere og som
ved Hjælp af Tveger kan tvinges til at slutte tæt til Jorden.
Jeg maa da hertil svare, at det yder alt for ringe Modstand
mod Angreb af Køer eller Heste; selv over for fuldvoksne Faar,
der som de islandske ere vante til at tumle sig frit mellem Fjel-
dene, tror jeg ikke det sværeste Næt i Længden kan holde sig.

Oven paa Stolperne hele Hegnet rundt vil der ligeledes blive
sat en Pigtraad, især af Hensyn til Menneskene. I del syd-
østre Hjørne af Hegnet er der en lille Dør, forsynet med
Hængelaas. Desværre viste det sig ved Opsætningen af
Traaden, at der ikke var tilstrækkeligt af denne, og da der ikke
var Traad at opdrive i Akureyri, maatte jeg skrive efter noget-
mere, hvilket Ejeren af Grund har besørget opsat efter min
Anvisning. Foreløbig maatte jeg erstatte det manglende med
noget gammel Telefontraad, som jeg købte i Akureyri.

Hr. Magnús Sigurðsson af Grund var mig til Hjælp paa
mange Maader saa vel med at faa fat paa flinke Arbejdere som



1-61

ved at skaffe Husly til baade mig og en Del af Folkene, som
kom saa langt borte fra, at de ikke kunde gaa hjem om Afte-
nen. Nogle af dem vare for øvrig, hans egne Folk, som han
ligeledes beredvillig stillede til min Disposition, uagtet der
var Brug nok for dem andre Steder.

Jeg skal nu give en kort Oversigt over Udgifterne ved An-
lægget af denne Plantage; Jorden erhvervedes som ovenfor
nævnt gratis.

Gravning af de 10.000 Huller, som jeg maatte kassere,
havde kostet ........................................................................ 65 Kr.

Omgravning af de gamle og Gravning
af nye Huller ...................................................................... 50 „

Grofter ................................................................................... 5 „
Plantning og Saaning ............................................................. 46 „
Frø ........................................................................................... 22 „
Planter .................................................................................... 70 „
Hegnsarbejde ......................................................................... 40 „

„     materiale ..................................................................... 291 „
Transportudgifter .................................................................. 35 „
Kostpenge m. m. .................................................................. 15 „
Diverse til  Eks. Leje m. v. af min Hest  10 „

______________
I     alt 649  Kr.

Grunden til at Transportudgifterne repræsentere en for-
holdsvis lille Sum er, at det Forenede Dampskibsselskab
velvilligst sejlede saa vel Hegnsmaterialet som Planterne gra-
tis til Akureyri.

Ligeledes maa jeg her meddele, at Saaningen til Dels udfør-
tes af mig selv og saaledes ikke er regnet til Udgift, lige som
heller ingen Del af mine Rejseudgifter ere medregnede her.

Inden jeg helt forlader denne Plantage skal jeg tilføje, at
jeg i Løbet af Sommeren gennem Kaptajn Ryder fik en Del
Multebærplanter fra Norge, som jeg udplantede i og ved Plan-
tagen, lige som jeg selv havde noget Tyttebærfrø med, som
jeg saaede samme Steds. Multebær findes nemlig slet ikke og
Tyttebær kun et ganske enkelt Sted paa Island. Vi mente der-

Plantagen ved Grund.
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for, at det kunde have sin Interesse at indføre disse Planter
paa Øen.

Inden jeg forlod Nordlandet, besøgte jeg atter Plantagen
nogle Gange, sidste Gang den 27de Juli. Eftersynet udviste
da, at c. 1/3 af Hvidgranerne, mange af Bævreaspene og Lær-
kene samt nogle Ælle vare udgaaede, medens derimod alle de
øvrige Planter, saa vel Naale- som Løvtræer stode med kraf-
tige Skud og Blade; især Pilene var det en Fornøjelse at se
paa, de havde næsten alle Skud paa c. 4 Tmr. En Del af Frøet
var ligeledes kommen godt op.

Foreløbig er altsaa Resultatet efter Omstændighederne ret
godt; det kommer nu kun an paa, hvorledes Vinteren bliver,
om Planterne kunne taale den.

5. Plantagen ved Háls.
Efter at jeg som oven meldt den 9de Juni var færdig med

Plantagen paa Grund, maatte jeg saa hurtigt som muligt se at
komme over til Plantagen i Hálsskógur for at faa den tilplan-
tet, inden det var bleven fuldstændig Sommer. Paa Vejen
maatte jeg imidlertid ind til Akureyri for at hente Planterne.
Jeg naaede derfor først over til Háls den 11te Juni. Vejen er
temmelig besværlig, man skal nemlig først over selve Eyja-
fjörður, derefter over et c. 2.000 Fod højt Fjeld med en stor
Hedeflade paa Toppen, og Vejen derover er paa denne Aarstid
meget daarlig og opblødt. Oppe paa Fjeldet laa der endnu
store Snedriver. Dette Fjeld adskiller Eyjafjörður fra Fnjóska-
dalur, paa hvis østlige Skraaning den tidligere omtalte lille Skov
med det til Plantagen valgte Stykke ligger.

Som meddelt tidligere havde jeg, inden jeg begyndte Plant-
ningen paa Grund, været her oppe i Fnjóskadalur og som ne-
denfor nærmere vil blive omtalt udvalgt et Stykke Jord til Plan-
tage samt givet Hr. Sigurðsson Besked paa at sætte Hegnet
og grave Hullet. Ved min Ankomst vare da ogsaa disse Arbej-
der saa vidt fremskredne, at jeg straks kunde begynde paa
Plantningen.

Af Kaptajn Ryder havde jeg kun faaet Ordre til at udplante
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c. 5.000 Planter forsøgsvis paa forskellige Steder i Kratskoven
i Fnjóskadalur; men jeg kom imidlertid straks til den Overbe-
visning, at det vilde være fuldstændig haabløst at plante no-
get i en Skov, der det meste af Aaret er fuld af Faar, Køer og
Geder, naar man ikke kunde indhegne de tilplantede Stykker
med et forsvarligt Hegn.

Amtmand Briem havde ogsaa indset dette og inden min
Ankomst til Island transporteret c. 200 Alen Hegnsmateriale
derover samt udvalgt et Sted til Plantningsforsøget. Hegnet
var bleven transporteret gratis derover af en Ungdoms-
forening, der interesserer sig for Plantningen og som ligele-
des havde lovet at sætte det gratis op. Jeg var imidlertid ikke
rigtig tilfreds med Stedet; dels var det alt for lille, dels efter
min Mening uheldigt, hvorfor jeg valgte et andet som ligger
beskyttet uden at ligge for lavt, med god Jordbund uden Tuer
og alt for svær Græstørv.

Birkeskoven eller rettere sagt Krattet i Fnjóskadalur be-
klæder en Del af Dalens østlige Skraaninger, for en stor Del
voksende paa en Bund bestaaende af gamle Fjeldskred, altsaa
Grus, leret Sand og fint Sand samt Sten blandede imellem
hinanden snart lagvis,  snart i mere inderlig Blanding, frem-
bydende de allerfleste Steder en udmærket Plantebund, især
fordi Birken med sin lette Skygge har holdt Jorden i en pas-
sende Tilstand og dannet et godt Muldlag af sine aarlige Af-
faldsstoffer.

Efter at det omtalte Hegnsmateriale var flyttet hen til det
nye af mig valgte Sted, viste det sig, at der langt fra var nok,
hvorfor jeg maatte skaffe noget mere fra Akureyri og
transpørtere det herover, hvilket naturligvis ikke blev billigt.
Jeg syntes imidlertid, at et saadant Forsøg vilde byde saa me-
get af Interesse, at jeg ikke burde lade mig afskrække fra at
udføre det, selv om det blev lidt dyrt.

Plantagen ligger i den Del af Kratter, der tilhører Háls
Præstegaard og som indtager den nordlige Tredjedel af
Fnjóskadalur Kratskove. Krattet gaar helt ned til en Elv, der
løber gennem Dalen, og det fortsætter sig højt op ad

Plantagen ved Háls.
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Fjeldskraaningen. Jeg valgte Stedet et Stykke oppe paa
Skraaningen vel et Par Hundrede Fod over Havet, hvor Plan-
terne ikke vilde være saa udsatte for Nattefrost som længere
nede ved Elven, lige som Skraaningen her er jævn og flad,
saaledes at Vandet ikke kan skylle saa voldsomt ned ad den
om Foraaret, naar Sneen tøer. Skraaningen frembyder nemlig
her er ret jævnt Plateau bevokset med kraftigt Krat 12–16 Fod
højt, med enkelte aabne Pletter overgroede med Græs, Dværg-
birk og Stødskud af alm Birk, en Følge af de seneste Aars
Rydninger. Paa en af disse Pletter anlagde jeg Plantagen, idet
jeg indhegnede omtrent 11000 Kvadratalen.

Terrainet hælder jævnt mod Vest uden Tuer; Læforholdene
gode, mod Nord Bakker bevoksede med Krat paa c. 10–12
Fod, mod Øst Krat c. 12 F., mod Vest Krat c. 14–16 F., mod
Syd ligeledes Krat men lidt lavere. Længere mod Vest falder
Terrainet temmelig brat ned til Elven; paa den anden Side af
denne er der Fjelde. Mod øst stiger det først aldeles jævnt,
dannende en bred, Bad til Dels kratbevokset Skraaning, derpaa
stærkere og stærkere indtil det til sidst gaar over til at blive
en stejl Fjeldskraaning.

Bundvegetationen: Græsser, Melbærris (Sortlyng), Dværg-
birk, stærk Opvækst af smaa 1 Aars alm. Birk, en enkelt kry-
bende Salix phylicifolia og især mod Sydvest en Del Stødskud
af alm. Birk.

Nogle Jordbundsundersøgelser viste følgende: I den øst-
lige Del af Plantagen: 5 cm. skør, muldet, sort Græstørv; Over-
grunden 40 cm. skør, brungraa, muldet, leret Sand med mør-
kere Striber af gammel Græstørv, der senere er bleven dæk-
ket, derunder et Lag 9 cm. skarpt, fint Grus med Glimmer;
Undergrunden leret Sand og fint sort Grus, lagvis oven paa hin-
anden, Lagene c. 5 cm. tykke, Gruset stærkt jernholdigt. I     den
vestlige Del: 6 cm. mørkebrun, skør, muldet Tørv; Overgunden
40 cm. skør, brun, lerblandet Sand, derunder 8 cm. fint, mørkt
Grus; Undergrunden 50 cm. brunligt, lerblandet Sand, lagvis af-
brudt af skarpt, mørkt Grus, derunder et vulkansk Lag, fint gul-
hvidt Støv, igen efterfulgt af lerblandet Sand med Grus.
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Plantagen ligger altsaa godt beskyttet, paa alle Sider omgi-
vet af Krat, medens Jorden frembyder en forholdsvis god
Plantebund.

Her havde jeg ladet grave 5.000 Plantehuller 12 x 12 Tmr.
store, med en Afstand af 2 Fod i Rækkerne og 3 Fod mellem
Rækkerne fra Midte til Midte. Desuden gravede jeg 400 Alen
Striber 12 Tmr. dybe og 18 Tmr. brede, i en Afstand af 3 Fod
fra Midte til Midte.

Heri plantede jeg i alt 5.550 Planter, nemlig: 2.000 Bjergfyr
2/0, 400 Balsamgran 3/0, 100 Cembrafyr, 100 Lærk (sibirica),
800 Hvidæl 1/0,  1.200 Birk 1/0, 200 Alm. Røn 1/0, 150 Salix
viminalis, 50 S. caspica, 200 Populus canescens, 200 Bævreasp samt
100 Abies nobilis robusta og 50 Chamæcyparis lawsoniana.

Disse Planter vare kraftige og friske, saa det var kun ganske
enkelte der maatte kasseres. Plantningen blev udført paa sæd-
vanlig Maade, idet Birk og Æl dog prikledes 2 i hvert Hul.

I Striberne og en Del af Hullerne saaede jeg af Frø: 1/2 Pd.
Pica alba (canadisk Avl), 1/2 Pd. P. borealis, 1 Pd. Pinus montana
uncinata, 1/2 Pd. P. cembra, 1/2 Pd. Hvidæl (tyrolsk Avl), 1/2 Pd.
Birk (norsk Avl), 1/2 Pd. Birk (fransk Avl). Frøet blev bredsaaet
i Striberne og dækket med Birkeris, som en Mand har faaet
Besked paa senere at stikke ned langs Kanten, naar Frøet er
kommen op.

Fig. 10. Parti af Plantagen i Hálsskógur.

Plantagen ved Háls.
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I den nordlige Del af det til Plantagen indhegnede Stykke
findes en Del Birkekrat paa, 16 Fod og ret velformet, som jeg
med Villie lod komme inden for Hegnet. Her foretog jeg en
Udhugning og Opstamning af en Del flerstammede Buske,
hvorefter jeg lod grave Huller under dem og disse dels til

plante med Abies nobilis og Cham. lawsn., dels tilsaa med Birke-
frø for at see hvorledes de unge Birkeplanter vilde trives un-
der Beskyttelse af ældre.

I øvrigt er der ingen Tvivl om, at der i Hullerne og Stri-
berne vil komme en Del selvsaaede Birkeplanter fra det om-
givende Krat, da det i Aar er særdeles rigt besat med Rakler;
saa hvis en Del af de indførte Planter skulde gaa ud, vil man
nemt kunne erstatte dem med indfødte Birkeplanter, der sand-
synligvis nok ville give gode Træer, naar de som her inden for
Hegnet ikke mere ere udsatte for straks at afgnaves af Faarene

Plantagens Hegn bestaar af Fyrretræsstolper 6 Fod lange,
4 x 3 Tmr. tykke med en indbyrdes Afstand af 4 Alen. Imel-
lem dem er der paa Halvdelen, af Mangel paa tilstrækkelig

Fig. 11. Parti af Krattet uden om Plantagen i Hálsskógur.
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Pigtraad, spændt Hønsenæt med en Pigtraad oven over; paa
den anden Halvdel Pigtraad med 6 Tmr. mellem Traadene
undtagen de to nederste, hvorimellem der er 3 Tmr. Langs
Hegnet helt rundt er der lige som paa Grund sat en lav Vold
af et Par Tørv oven paa hinanden for at hindre Lammene i at
bryde ind. Dels for at styrke, dels for Pynt, da der om Som-
meren kommer mange Mennesker fra Akureyri til Skoven,
lod jeg Stolperne og Porten male røde, lige som jeg inden Ned-
gravningen sved den nederste Alen af Stolperne.

Da Vejret under og før Plantningen havde været meget tørt
og varmt, hvorved Planterne havde lidt en Del, besluttede jeg
mig til at lade dem vande. Det lykkedes mig at faa fat paa en
Kærre og et gammelt Petroleumsfad fra en nærliggende Gaard.
I     Nærheden af Plantagen, et Stykke oppe paa Skraaningen
hvor der var lidt fugtigt, lod jeg grave et Hul, som leverede
rigelig, Vand. Herfra lod jeg saa i 2 Dage et Par Mand køre
Vand ned til Plantagen og gennemvande alle Hullerne. Dette
viste sig senere at have haft en udmærket Virkning, idet, naar
undtages en Del Bævreasp og Lærk, kun nogle ganske faa af
de andre Planter vare gaaede ud, medens de øvrige nu stode
med kraftige Skød og Blade.

For at hindre, at Snevandet om Foraaret ved et pludseligt
Tøbrud skulde skylle ned over de unge Planter, lod jeg et
Stykke øst for Hegnet grave en Grøft, der leder Vandet ned i
en Kløft Syd for Arealet. Af samme Grund ere ogsaa alle Hulle-
rækker og Striber gravede i Retning Nord-Syd.

Først den 14de Juni afsluttede jeg Arbejderne i Háls Plan-
tage, og det var derfor egentlig heldigt, at Foraaret paa Island
var meget koldt og begyndte sent, saa at Birkene endnu den
14de Juni ikke vare udsprungne.

Plantagens Jord tilhører foreløbig Háls Præstegaard, men
det vil formentlig senere blive ordnet saaledes, at den bliver
offentlig Ejendom.

Udgiften ved Anlægget var i store Træk, min Rejse ikke
medtaget:

Plantagen ved Háls.
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Jorden...................................................... gratis
Gravning af 5000 Huller ....................... 55  Kr.

“   af 400 Alen Striber 18 x 12 Tm. .... 6 “
Plantning og Saaning ............................. 30 “
Planter og Frø ........................................ 36 “
Transportudgifter ................................... 30 “
Vanding ................................................... 10 “
Kostpenge ..............................................  10 “
Hegnsmateriale ...................................... 153 “

“   arbejde ............................................ 28 “
Rydning af Pladsen for Stødskud ......... 10 “
Forskelligt ................................................ 15 “

En halv Snes Dage efter at jeg havde afsluttet Arbejdet i
Háls, fik jeg Lejlighed til atter at se Plantagen. Eftersynet
udviste, at Plantningen her som paa Grund i det store og hele
var ret vellykket.

I     alt 383 Kr.



1-69

IV. Fremtidige Skovanlæg.

1. Nytten af Skov.
Som det vel ses af det hidtil anførte, er det en ikke ringe Del af

Island, jeg paa mine Rejser har haft Lejlighed til at lære at kende,
og jeg har derved faaet det Indtryk, at der mange Steder er endog
meget gode Vilkaar for Anlæg af Skov. At saadanne Anlæg ville
være til stor Gavn for Landet er utvivlsomt.

Først og fremmest vil Skoven kunne afhjælpe den store
Brændselstrang, der gør sig gældende næsten overalt inde i
Landet, og som er saa følelig paa Grund af de vanskelige
Transportforhold; Brændselsmanglen over tilmed en direkte
skadelig indflydelse  paa Landbruget, idet man som tidligere
nævnt bruger Gødningen som Brændsel i Stedet for at bruge
den til Tunene. Skoven vil dernæst kunne levere en Del Hus-
bygningstømmer og andet Gavntræ som man nu med store
Udgifter og Besværligheder maa hente andet Steds fra og trans-
portere ind i Landet.

Skovplantning paa Fjeldskraaningerne vil derhos delvis
forhindre Fjeldskred, Sneskred og Vandskyl om Foraaret. Jeg
skal i denne Forbindelse henvise til, hvorledes man i franske,
svejtsiske og østerrigske Bjergene med Held forsøger at hin-
dre Bjergskred og Oversvømmelser. Saadanne Skred frem-
komme, naar Tøbrud bringer Elvene og Floderne til at svumle
pludseligt og voldsomt op, saa de rive Jorden med sig ned i
Dalene; og de hindres ved at klæde Bjergskraaningerne med Skov,
som dels holder Jorden fast og dels gør den bedre skikket til at
optage Vandet, saaledes at dette siver langsommere ned.

Paa Island ville Skovene tilllige give Læ for Gaarde og Græs-
marker og forhindre, at Mulden, saaledes som det mange Ste-
der sker, blæser bort, hvorved Jorden forvandles til øde Grus-
marker Dette kan iagttages paa mangfoldige Steder i Landet,
hvor øde Heder afveksle med afføgne Grus og Stenmarker, me-
dens man kun hist og her i Lavninger ser Græsarealer eller Enge.

Selv ude paa de mest øde og nøgne Grusmarker ser man
dog af og til Gaarde omgivne af ret kraftige Tun, idet den lave
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Jordvold uden om Tunet og dettes paa Grund af Gødningen
mere kraftige Græsvækst have forhindret Mulden i at flyve
bort, Blot den mindste Smule Læ i en Lavning bevirker, at
der straks findes et ret frodigt Græstæppe, Der gøres nu som
Regel ikke det mindste for at forhindre denne Affygning og
Bortskylning af Jorden, Aar efter Aar brede Grusmarkerne
sig mere og mere over det omgivende Terrain, hvor man lette-
lig ved nogle Læbælter, selvom det kun var ganske lavt Krat
og nogle Jordvolde, kunde holde Mulden paa Jorden,

Skovene ville endvidere stærkt paavirke Egnens Karakter,
idet de foruden at give Læ for Gaardene og Kreaturerne paa
Markerne i det hele ville gøre Landet mere beboeligt og mere
tiltalende at opholde sig i. I Ly af Skovene vil man saaledes
kunne dyrke haardføre Kornsorter, som maaske kunne mod-
nes og i hvert Tilfælde kunne yde værdifuldt Grønfoder,

I Plantagerne vil der endelig til forskellige Tider af Aaret,
først ved Kulturarbejderne, senere ved Hugsten m. m. blive
Brug for en ret betydelig Arbejdskraft, saaledes at de ombo-
ende Folk baade voksne og Børn derved kunne faa Lejlighed
til Fortjeneste. Jeg skal i denne Sammenhæng henvise til den
store og gavnlige Indflydelse, Hedeplantningen i Jylland har
haft paa de paagældende Egne ved at sætte Beboerne i Stand
til at opdyrke deres Ejendomme. Man kan saaledes let iagt-
tage, hvorledes paa de jydske Heder den ene Gaard ved Siden
af den anden rejser sig omkring de store Plantager, hvor der
for faa Aar siden maaske næppe fandtes nogle tarvelige
Husmandsstede.

2. Livsvilkaar for Skovtræerne.
Jordbunden paa Fjeldskraaningerne og i Dalene frembyder

de allerfleste Steder en ret god Plantebund. Den er som of-
test tilstrækkeligt dyb og bestaar i Reglen af leret Sand og
Grus, snart lagvis snart i Blanding.

Vindforholdene ville sandsynligvis heller ikke lægge videre
Hindringer i Vejen for Skovkultur. Vel kan der til Tider staa
et ret stærkt Vindsus ned gennem Dalene, men i Almindelig-
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hed kan man dog gaa ud fra, at Fjeldene ville yde en Del Læ.
De skadelige Forhold, som Planterne især ville blive

paavirkede af, ere for det første den korte, temmelig kølige
Sommer, idet man ikke vil kunne gøre Regning paa en Vækst-
periode af mere end 3 Maaneder nemlig Juni, Juli og August;
for det andet den store Temperaturforskel mellem Dag og
Nat, der især gør sig gældende i Dalene og bevirker hyppig
Nattefrost; og endelig de stærke, kolde, saltholdige Havtaager,
der særlig i Nærheden af Havet ville gøre megen Skade, mest
naar Polarisen bliver liggende omkring Landet langt hen paa
Sommeren, hvad der undertiden hænder.

Selve Vinterkulden vil derimod næppe kunne skade Plan-
terne, thi da Island har et udpræget Øklima, er Vinteren for-
holdsvis mild.. Tøvejr flere Gange i Løbet af Vinteren er ret
almindeligt. Som tidligere nævnt er der en ikke ringe Forskel
paa Sydlandets og Nordlandets Klima (Se Side 1-6).

Som Helhed forekommer det mig, at Nordlandet byder
noget bedre Vilkaar for Plantningen end Sydlandet, ogsaa fordi
Jordbunden her ofte er mere dybgrundet end paa Sydlandet.

3. Plantningssteder.
I     Forhold til Island som Helhed bliver det vel kun et lille

Areal, der kan være Tale om at tilplante, idet som bekendt
den største Del bestaar af Fjelde med Højsletter, der i Almin-
delighed ere 1500–2000 Fod over Havet og derfor, paa Grund
af Landets nordlige Beliggenhed, maa anses for uskikkede til
at bære Skov.

Ved fremtidige Anlæg af Skov vil man derfor være henvist
til Dalene og de lave Fjeldskraaninger samt de store Lavlande
paa Sydlandet i Rangárvalla- og Árnessýsla. Paa disse Steder
vil der formentlig ogsaa kunne frembringes god Skov. Man
maa dog ikke vente at faa Skove som herhjemme; men selv
Skove, hvis Træer kun ere egnede til Brændsel, ville dog være
til uvurderlig Nytte for Island.

De gamle Kratskove ville formentlig danne et udmærket
Udgangspunkt for nye Skovanlæg. De staa oftest paa god Jord,

Fremtidige Skovanlæg.
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som er holdt i en udmærket Tilstand ved Birkens lette Skygge.
I     et saadant Krat er der tillige udmærkede Læforhold for de
unge Planter, som herinde ogsaa ville blive beskyttede mod
alt for højt Snelæg, da Sneen her falder mere jævnt end paa fri
Mark.

Endvidere kunne de bedste af Kratskovene ved Fredning,
især Hegning, og kyndig Behandling med forholdsvis ringe
Ofre af Penge og Arbejde formentlig omdannes til ret gode
Birkeskove. Ja selvom man nøjes med kun at hegne et saadant
Krat, er jeg overbevist om, at det i det mindste med Tiden vil
udvikle sig til en taalelig Brændselsskov.

Naar jeg særlig skulde fremhæve nogle Steder, der saa vidt
jeg kunde se egne sig ret godt til Skovkultur, kan jeg nævne
følgende: Birkekrattene i Fnjóskadalur, Eyjafjörður, Skaga-
fjörður, Norðurtunguskógur, Egnen omkring Borgarfjörður,
flere af Skraaningerne langs Miðfjörður f. Eks. ved Præste-
gaarden Staðarbakki, Skorradalur, Laugardalur, samt adskil-
lige Strækninger i Árnes- og Rangárvallasýsla.

4. Valg af Træarter.
Skovene paa Island i ældre Dage have vist udelukkende

været Birk, Pil og Røn, og af disse have igen følgende Arter
været fremherskende, nemlig: Betula odorata og pubescens, Salix
phylicifolia og lanata samt Sorbus aucuparia. I     hvert Tilfælde har
der kun været Løvtræer, da der saa vidt mig bekendt endnu
aldrig er fundet noget som helst Spor af, at Naaletræer have
vokset paa Island. De faa Tørvemoser, jeg har haft Tid og Lej-
lighed til at undersøge, vare da ogsaa for største Delen dan-
nede af Birkerester og indeholdt Bark, Grene samt større og
mindre Rodstykker; af betydelige Træstykker fandt jeg ingen.

Naar der nu bliver Spørgsmaal om, hvilke Træarter man helst
skal dyrke i de nye Skove, da forekommer det mig naturligst
først at prøve med de Træarter, der allerede vokse paa Island;
men jeg tror dog ikke, man bør bruge Frø af de nuværende
islandske Træer, da de muligvis i Tidernes Løb have udviklet
sig til lavtvoksende Varieteter.
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Hvilke Træarter der fremtidig bør dyrkes i stor Stil, er det
vanskeligt at udtale sig bestemt om, før man ser, hvorledes
det gaar med de Forsøg, som nu ere iværksatte. Selv disse
Forsøg ere ikke tilstrækkelig omfattende, idet man ikke med
Rette kan sige, at en Træart ikke kan trives i Landet, før man
har forsøgt med Planter tiltrukne i islandske Planteskoler.

Jeg skal her nævne nogle Arter, som rimeligvis bedst ville
egne sig til fremtidige Plantninger paa Island.

Af Løvtræer: Betula odorata og verrucosa, Sorbus aucuparia,
fennica, aria og scandica, (de to sidstnævnte dog kun paa Syd-
landet), Salix phylicifolia, viminalis og alba, Populus tremula og
canescens, Alnus glutinosa og incana.

Af Naaletræer: Picea alba og borealis, Pinus montana og Cembra,
Abies balsamea.

Af Løvtræerne vil sandsynligvis Birken blive den, der faar
størst Betydning som Skovtræ. Af Naaletræerne kan jeg sær-
lig tilraade at gøre Forsøg med Nordlandsgranen, der i Norge
skal være overordentlig haardfør og, hvad der især har Betyd-
ning for Island, kunne trives lige ved Havet uden at tage Skade
af det salte Skumsprøjt.

At der ikke findes Naaletræer paa Island, skyldes vistnok
kun den Omstændighed, at disse Træarter endnu ikke ere
naaede derop paa Grund af Landets isolerede Beliggenhed.

Ved Valget af Træarter til Island kommer det især an paa at
finde Arter, hvis Skud kunne modnes i den korte, kølige Som-
mer, og som ere nogenlunde haardføre og ikke have meget
dybtgaaende Rødder. Hvilke Arter og Varieteter man end væl-
ger, maa man saa vidt muligt sørge for at faa Frø fra nordlige
Lande og helst fra Lande, hvis Klima nogenlunde svarer til
Islands.

5. Plantemateriale.
Skulle Skovkulturer i stor Stil give et godt Resultat, vil det

være absolut nødvedigt at skaffe sig Planter tiltrukne i island-
ske Planteskoler; thi kun derved faar man paalidelige Oplys-
ninger om, hvilke Træarter der kan trives paa Island.

Fremtidige Skovanlæg.
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Derfor bør man saa snart som muligt indrette Planteskoler
og deri udsaa Frø af de Træarter, man har Grund til at tro ville
trives deroppe; naar man saa ad Aare har faaet akklimatise-
rede Planter, sættes disse ud i Plantager paa forskellige Ste-
der. Paa Grund af Forskellen mellem Nordlandets og Syd-
landets Klima vil det være nødvendigt at have Planteskoler
begge Steder, mindst een ved Reykjavík og een ved Akureyri
samt tillige helst en paa Østlandet.

Da det imidlertid vil vare flere Aar, inden man fra en ny
Planteskole kan faa Planter til Udplantning, og da det er af
Vigtighed at tage fat Saa snart som muligt med Plantager flere
Steder i Landet, for at ikke den nu vaagnende Interesse for
Sagen atter skal tabe sig, bør man foruden Frø tillige indføre
Frøbedsplanter og udprikle dem i Planteskolerne. Ligeledes
bør man, hvis de nu iværksatte Forsøg med indførte Planter
lykkes, vedblive med saadanne Forsøg samt dels udvide og
vedligeholde de allerede anlagte Plantninger, dels anlægge nye
andre Steder.

Derigennem vil man baade faa vigtige Oplysninger om,
hvilke Træarter der bedst trives i Landets forskellige Egne, og
tillige erfare, hvilke Kulturmaader, man helst bør bruge, samt
endelig  – og det er ikke uvæsenligt – vise Folk, at der udret-
tes noget, og derved gøre dem mere interesserede for Sagen.

Endvidere bør man overlade en Del Planter for en billig
Pris eller uden Vederlag til Folk, som have Lyst til selv at plante
lidt om deres Huse, idet man samtidig maa give dem fornø-
den Vejledning til saadan Plantning. Derved vil sikkert San-
sen og Interessen for Plantning udvikles; og naar Folk se, at
Planterne kunne vokse og trives i deres Haver, begynde de
nok paa at plante i større Stil. Allerede i Fjor fik jeg en Mængde
Anmodninger om Planter, hvilke jeg desværre ikke alle kunde
efterkomme.

Jeg er imidlertid ingenlunde blind for den Fare, der Iigger i
at bruge indførte Planter, idet de naturligvis lide en Del un-
der den lange Transport, ikke ere akklimatiserede og meget
ofte ere begyndt at springe ud inden Plantningen.
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En Del af disse Ulæmper kunde rimeligvis formindskes, hvis
man i Stedet for som hidtil at sende Planterne derop om
Foraaret sendte dem om Efteraaret og om muligt plantede
dem straks eller i hvert Fald slog dem ned til foraaret Det kan
dog ikke lade sig gøre, før der paa Island findes mindst een
forstligt uddannet Mand, som kan tage imod Planterne og
sørge for, at de blive behandlede paa rette Maade.

I 1900 vare vi som nævnt af flere Grunde nødte til at sende
Planterne op i April, hvorfor de, for at hindre en for tidlig
Udspringning, maatte tages op i Danmark allerede sidst i
Marts, uagtet man ikke kunde begynde Udplantningen paa
Island før i Juni. Naar Planterne afsendes om Foraaret, maa
de ligge indpakkede c. 9 Uger, medens Indpakningstiden ved
Afsendelse om Efteraaret maaske kan indskrænkes til c. 3 Uger.

Planteskolerne bør saa vidt muligt anlægges i Nærheden af
en større Gaard og i nogenlunde beboede Egne samt i eller
ved en stor Plantage; dels er nemlig et stadigt Tilsyn nødven-
digt, og dels vil der altid blive Brug for en ikke ringe Arbejds-
kraft til de forskellige Aarstider. Endvidere bør de ligge i
Nærheden af en By eller en Handelsplads, som har god For-
bindelse med Omverdenen, af Hensyn til Transporten af
Materiale, Planter m. m., samt for at den Forstmand, der faar
Overtilsynet med Plantningerne, ikke skal foretage for lang-
varige og kostbare Rejser.

6. Kulturmaader.
I de gamle Kratskove vil man som oftest kunne nøjes med

almindelig Hullekultur, men man bør især paa de aabne Plet-
ter gøre den temmelig tæt, f. Eks. have 2 Fod mellem Hul-
lerne og 3 Fod mellem Rækkerne. Hullerne maa mindst være
12 Tmr. i Kvadrat og 12 Tmr. dybe.

Hvad de bedre Partier af Kratskovene angaar, da er der al
Sandsynlighed for, at de ved Hegning, forstmæssig Udhug-
ning og Pleje og ved en derpaa følgende ringe Jordbearbejdning
kunne bringes til at forynge sig selv. I et hvert Tilfælde ville
de ved passende Pleje kunne gøre fortrinlig Nytte som en Slags

Fremtidige Skovanlæg.
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Forkultur, der paa mange Maader vil kunne gavne de unge
Planter, f. Eks. ved at yde Læ og Skærm mod Nattefrost.

Uden for Kratskovene paa Steder med meget svær Græs-
tørv vil det derimod være heldigst saa vidt muligt at bruge
Pløjningskultur f. Eks. skrælpløje hele Arealet og lade det ligge
nogle Aar, indtil Græstørven er formuldet, og saa bagefter
pløje Striber eller Plantningsfurer.

Nogen videre dybtgaaende Bearbejdning vil som Regel ikke
behøves, da Jordbunden paa de Steder, der overhovedet egne
sig til Plantning, næsten altid er temmelig løs, saa snart Græs-
tørven er fjernet; det er i alt Fald Resultatet af mine Jord-
bundsundersøgelser.

7. Hegn.
Ved Anlæg af Plantager paa Island maa man først og frem-

mest sørge for et godt solidt Hegn. Dette maa være mindst 4
Fod højt, og helst bør man hertil bruge Pigtraad, da det i Re-
gelen er det mest holdbare Materiale og tillige det vanskelig-
ste for Kreaturerne at trænge igennem.

Saadanne Hegn ere absolut nødvendige paa Island af Hen-
syn til de mange løsgaaende Husdyr, der ellers fuldstændig
ville ødelægge de unge Planter. Almindelige Jorddiger kunne
ikke bruges, da Faarene med største Lethed ville klatre over
dem. Som Eksempel paa, hvorledes et forsvarligt Hegn kan
sættes, skal jeg henvise til Hegnet omkring Plantagen ved
Grund. Saadanne Hegn ere naturligvis temmelig dyre, og
Materialerne vanskelige at transportere lange Strækninger paa
Grund af de svære Egestolper, hvoraf en Hest kun kan bære
c. 4 Stkr.; men paa den anden Side er det ikke tilraadeligt at
bruge mindre godt Materiale f. Eks Stolper af Gran eller Fyr,
da de hurtigere ville raadne og knække over, naar de da ikke
ere imprægnerede. Et saadant Hegn skal jo staa i en lang
Aarrække og Egestolpernes større Holdbarhed vil da nok veje
op mod det, at de ere dyrere og vanskeligere at transportere.
Da Hegnene og Udgifterne hertil ved de nye Skovanlæg ville
komme til at spille en stor Rolle, vilde det imidlertid være
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heldigt, om man kunde finde et mindre dyrt, men lige saa
holdbart Materiale som Egestolper. Jeg skal i den Anledning
henlede Opmærksomheden paa de i den senere Tid hyppigt
anvendte Hegnsstolper af Jernrør, f. Eks. brugte Gasrør, med
en Diameter af c. 1 1/2 Tomme. De ville sandsynligvis, forsy-
nede med de fornødne Jordplader og Skraastivere, være til-
strækkelig solide samt billigere og langt lettere at transpor-
tere end Egestolper.

Hegnsudgifterne ville vel altid komme til at spille en stor
Rolle ved nye Skovanlæg paa Island, men naar Talen er om at
hegne store Arealer, maa man dog huske paa, at Udgiften her-
til altid vil blive forholdsvis mindre pr. Td. Ld. end ved smaa
Arealer. De forholdsvise Hegnsudgifter ville altid staa i om-
vendt Forhold til Arealernes Størrelse, saaledes at jo større
Plantagen er, desto mindre ville Udgifterne pr. Td. Ld. til
Hegning blive. Til Eksempel paa hvad et solidt Hegn vil ko-
ste, skal jeg her nævne, at Hegnet omkring Plantagen ved
Grund har kostet c. 20 Øre pr. løbende Fod.

8. Islændernes Forhold til Plantnings-Sagen.
Hvis hele denne af Kaptajn Ryder rejste Plantnings-

bevægelse skal føre til et for Island gunstigt Resultat, maa
den islandske Regering selv træde hjælpende til, thi der kræ-
ves hertil Pengemidler, som ikke let kunne skaffes ad privat
Vej, ligesom man ogsaa ved Lovgivningen kan gøre meget for
at bevare de nuværende Skovrester og skærme de nye Skove
mod Ødelæggelse.

I alle Lande, hvor det er gaaet op for Befolkningen, hvilken
Betydning Skovene have for Landet og dets Beboere, og hvilket
stort socialt Gode det er for et Land at eje Skove, ikke alene paa
Grund af den ligefremme Nytte Befolkningen har af dem, men
ogsaa paa Grund af deres æstetiske Betydning, ser man da ogsaa,
hvorledes Staten paa mange Maader støtter Plantningssagen. Den
danske Stat yder saaledes aarlig c. 1/2 Million Kroner til Plant-
ning paa de jydske Heder, dels som Understøttelse til Hede-
selskabet, dels til de af Staten selv anlagte Hedeplantager.

Fremtidige Skovanlæg.
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Det vilde derfor ogsaa være ønskeligt om den islandske
Regering yderligere vilde støtte denne Sag dels ved passende
Love, dels ved Pengemidler.

Plantningssagen bør blive en national Sag i Lighed med,
hvad der er og har været Tilfældet her i Danmark, hvor der
altid, uanset politiske Uoverensstemmelser, har hersket fuld
Enighed, naar det gjaldt Bevillinger til Hedeselskabet.

Der findes allerede nu Interesse for Plantningssagen hos
mange betydelige og indflydelsesrige Mænd paa Island, som
kunne og sikkert ogsaa ville gøre noget for at fremme den;
mange af dem er jeg stor Tak skyldig for den Hjælp og Støtte,
de paa forskellige Maader have ydet mig i afvigte Sommer
under mit Arbejde paa Island.

Først og fremmest maa man ved passende Fredningsbestem-
melser søge at bevare i det mindste de bedre af de tilovers-
blevne Skovrester fra Ødelæggelse. Dette kan opnaas paa flere
Maader; Staten kunde ligefrem købe og hegne Skovs-
trækninger, hvortil der allerede er gjort en Begyndelse, idet
Staten paa Østlandet i Lagarfljotsdalen har købt Hallorms-
staðaskógur, der efter Sigende skal være den største Skov paa
Island saa vel i Udstrækning som hvad Træernes Højde angaar,
idet adskillige Partier skulle have den efter Forholdene ret
betydelige Højde af 28 Fod; eller Staten kunde indrette sig
saaledes med de private Skovejere, at den fik Ret til at lade
nogle af de bedre Kratskove hegne samt foretage regelmæs-
sige Udhugninger og Plantninger deri, medens det aarlige
Udbytte tilfaldt Skovejeren, som saa efter en Aarrækkes For-
løb fik det paagældende Skovstykke overdraget igen til fri
Raadighed, mod at han forpligtede sig til i Fremtiden at ved-
ligeholde Skoven.

Det er ikke her Stedet at komme nærmere ind paa, hvorle-
des denne Sag bedst kan ordnes. Jeg skal kun henvise til som
et Eksempel, hvorledes visse Plantager i Jylland faa et ikke
ringe Tilskud fra Hedeselskabet dels i Form af Penge, dels i
Form af Ledelse og Tilsyn med Arbejdet, mod at den
paagældende Plantage bliver Fredskov.
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Der bør derhos oprettes Skovselskaber eller Plantnings-
foreninger f. Eks. 1 i hvert Syssel under Ledelse af den
paagældende Sysselmand eller af en særlig plantningsinter-
esseret Mand i Forening med den eventuelle Plantør. Disse
Foreninger bør være knyttede sammen under en fælles Over-
ledelse, og de skulle dels virke belærende gennem Foredrag
og Skrifter, dels yde helt eller delvis gratis Vejledning og Hjælp
til dem, der ønske at plante.

Det er ikke nok, at Staten anlægger Planteskoler og Plan-
tager hist og her. Befolkningen maa selv være med, den maa
plante om Huse og Gaarde og ikke nøjes med enkelte Træer i
Haverne, men anlægge Læbælter og Smaaplantninger i Nær-
heden. Staten eller Foreningerne kunde da yde gratis Vejled-
ning og Hjælp til Anskaffelse af Planter m. m.; derved vil
næsten hele Landbefolkningen kunne overkomme at tilplante
større eller mindre Arealer, Jord har enhver nok af, og er der
blot Interesse for Sagen, bliver der sagtens ogsaa Lejlighed til
at foretage de nødvendige Arbejder, som næsten alle kunne
udføres af Ejerne selv med lidt Vejledning.

Da der ikke paa Island for Tiden findes nogen uddannet
Forstmand, maa Ledelsen af Plantningsforsøgene indtil videre
overdrages til en indkaldt; men faar Sagen den ønskede Frem-
gang, vil een Mand alene ikke kunne overkomme Arbejdet.
Derfor bør der drages Omsorg for, at nogle Islændere faa forst-
lig Uddannelse. Først og fremmest maa der uddannes nogle
Plantører d. v. s. Mænd, som have saa megen Fagkundskab, at
de kunne udøve det stedlige Tilsyn med Plantager og Plante-
skoler samt kunne forestaa Arbejderne under en Forst-
kandidats Overledelse.

Hvis man vil haabe paa et tilfredsstillende Resultat af
Plantningsarbejderne, maa jeg udtale som min bestemte Over-
bevisning, at Ledelsen af den hele Virksomhed med Forsøg
osv. foreløbig helst maa holdes samlet paa een Haand, samt at
det rent faglige Overtilsyn med Arbejderne maa lægges i
Hænderne paa en Forstmand.

Ved Driften og Anlægget af Planteskoler og Plantager er

Fremtidige Skovanlæg.



1-80

Flensborg: Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island.

der mange særlige Hensyn at tage, hvortil der kræves et
saadant Kendskab til Skovplanternes Livsytringer og
Livsvilkaar m. m., som kun en saavel praktisk som teoretisk
fuldt uddannet Mand kan have.

_______________


