Bep/a11tning med skovfyr ved Sabbesborg på Hindsholm. (N)

Fyr, Pinus
Vore fyrrearter er trreer eller buske med flerårige nåle, der (til forskel fra granerne) sidder i
knipper; kogleskrellene har i spidsen et tykkere
skjold.
Fyr o. 1450ff (fur, ferrretrre), sprogligt beslregtet
med latin Quercus (eg): romerne nrerede angst
for egens guddom og beskyttede sig ved at
kalde den med et andet trres navn. En reldre förklaring knytter fyr til ord med betydningen ild
(den brrendbare harpiks). - Frerj1lisk fura.
Koglen kaldes fyrrekonge og -knop o. 1700, fyrrekongle og -tap (1768), fyrrereble 1788, fyrreprere (1).

0navnet Fur (Lirnfjorden) 1130ff (1231 F!1lhr)
menes dannet af plantenavnet; j1len var endnu i
1600-t drekket med fyr, men tolkningen er
tvivlsom, mere sandsynligt har Furesj1l 1585ff i
NSjrelland denne oprindelse (2).
LITTERATUR: (1) 689 2,253f,262f; 751 215; (2) 689
2,253; 827 1,129; 148 2,35.
DEN OPRINDELIGE FYRRESKOV; DYRKNING

Pinus silvestris, de blågrj1lnne nåle
sidder parvis, reldre trreers bark er rj1ld til sortbrun, koglen kegleformet.
Talrige levn (stammer, kogleskrel, pollen) i moser vidner om, at skovfyrren var almindelig i
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Danmark o. 8000-6000 f.Kr. (fyrreperioden);
den er eneste hjemmehj1lrende art i Skandinavien,
i Danmark dog ikke mere vildtvoksende (1).
Rester af de fyrreskove, som drekkede det meste
af landet, holdt sig temmelig langt frem i historisk tid; mellem uddj1len og ny indfj1lrsel er måske
kun gået et par hundrede år.
1219 omtales en skov på »Furnres « (Lresj1l) og en
anden skov mod sydj1lst; 1298 forbyder Erik
Menved at jage og frelde i Lresj1ls skove. 1480
bliver j1lens foged af kongen instrueret om, at
intet må freldes uden hans tilladelse. Gennem
hele 1500-t klages ofte til Viborg landsting over
rovhugst på j1lens fyrreskov (isrer til saltkogning),
og der udstedes kgl. straffebrev mod folk, bl.a.
engelske og svenske sj1lrj1lvere, som j1ldelregger
skoven. 1548 giver kongen ordre til at frelde
fyrretrreer i Bj1lrglum klosters skove; herfra kan
vrere hentet fr!1l til en fyrreplantage, der 1560
blev sået ved Gunderslevholm, SSjrelland.
1627 bliver fyrreskoven på Fur nedhugget af de
kejserlige tropper. 1640 meldes om et freldet trre
i Helium sogn, Vendsyssel; samtidig fandtes »en
skj1ln skov« på Anholt der, hvor nu »0rkenen«
ligger, dens undergang efter 1560 skyldtes hensynslj1ls hugst til brrendsel, tjrerekogning og j1lens
fyrblus, skj1lnt Christian IV påbj1ld, at brrendselet
skulle hentes fra Norge. 1652 forbyder Lresj1l bir-

keting al rovhugst og tillader kun, at folk henter
nedfaldne grene pinse- og mikkelsdag (2).
En halv snes gamle skovfyrrer i Gram slotspark,
SS'lnderjylland, fredet 1937, regnes for Danmarks
stS7lrste og a:ldste og er rester af en alle, som vistnok blev plantet o. 1750 (3). På La:sS'l kunne
gamle folk endnu 1742 mindes rester af en
»pra:gtig stor skov« (4) . I Jylland var de sidste
oprindelige fyrretra:er forsvundet inden udgangen af 1700-t, dog stod enkelte eksemplarer så
sent som 1805 i HS'ljris skov på Mors (5).
TS7lmmer fra La:sS'l fyrreskov findes i nogle tangta:kkede huse ; et par tra:er - ved Juelsminde og
Bangsbogårde (Bangsbofyrren) - skal af Poul
Vinther (f. 1752) va:re plantet ind fra »Heden«,
da denne var truet af sandflugt (6).
0. 1730 anvendes skovfyr til da:mpning af flyvesand ved Tisvilde, egentlig dyrkning begynder i
NSja:lland 1763; der 'blev plantet betydelige
ma:ngder i statens fS'l rste hedekulturer (17901830), skovfyr kom til Buderupholrn o. 1825, siden har Hedeselskabet anvendt dette tra: som et
af de bedste til at beka:mpe lyngen (7).
»Troldeskoven« i Tisvilde Hegn har en ejendommelig va:kst: »stormen skabte den ... formede de unge skovfyrre efter sin vrede mening,
slog dem med ra:dsel og jog dem foran sig som
en ha:r af krS'lblinge og besatte. Stammer og
grene vredne, som ormeslyng, bugter sig langs
jorden i stivnet flugt. Det er folketroens sa:1somme fantomer, trolde og S7lgler, der lS'lber for
livet, men aldrig kan komme bort« Hans Hartvig Seedorff (8).

Til Fa:rS7lerne blev fyrren forsS'lgsvis indfS7lrt fra
Norge o. 1770, men gik ud (9) .

Topp en af en bjergfyr. (ES).

Gern herred (12), 1857-59 blev plantet 207.000
stk. i Bordrup plantage (13). Det overordentlig
nS7ljsomme tra: har spillet en va:sentlig rolle for
de jyske heders opdyrkning og til at da:mpe
sandflugten langs vestkysten; der og i MJylland
er det karakteristisk for mange egne. Bjergfyrren
har også haft stor betydning ved i blanding med
rs,'Sdgran at fremskynde sidstna:vntes va:kst: Arealet var 1951 1164 ha, i blandingssJ:rnv 334 ha.

0sTRIGSK FYR, Pinus nigra, har mS'lrkegrå bark
og parvise mS7lrkegrS7lnne, stive, indtil 15 cm !ange
nåle; de stS'lrre kegleformede kogler er indvendig
mS'lrkviolette til sorte.
HjemmehS'lrende i 0strig-Ungarn, indfS'lrt 1837,
fS'lrst til Thisted amts klitter, men flere steder
ha:rget af snyltesvamp og ved lov 1882 forbudt
i statsskovene (10), forbudet ga:lder dog ikke
mere.

WEYMOUTHSFYR·, Pinus strobus, opkaldt efter
lord Weymouth, som fs,'Srst dyrkede tra:et i Europa; et rankt, elegant tra: med olivenbrun og
la:nge glat bark, forn nåle i hvert bundt og 10-15
cm lange tenformede »banankogler«. Som meget
hurtigtvoksende giver den i Danmark den sts,'Srste
ma:ngde ved pr. hektar (14), men er sta:rkt modtagelig for en rostsvamp.

BIBRGFYR, Pinus mugo, buskagtig eller et en- til
flerstarnmet tra:, nålene parvise, glinsende mS7lrkegrS7lnne, de stilklS'lse a:gformede kogler er
brune.
Starnmer fra Centraleuropas bjergegne; den fS'lrste sending fri'! kom 1798 til Danmark og blev
udplantet flere steder med Odsherred som udgangspunkt (11), fra 1815 ved Jyllands vestkyst.
1833-47 såedes ca. 750 kg fri'! mod sandflugt i

LITTERATUR: (1) 192 6,1922,139ff; (2) 94 5,1872,
169- 76; 255 1914,365; 152 1,1950,548; 2.2,1965,129 ;
173 1927-28,104; 930b 7.2,951; (3) 520 31 ; 173 193738,59,61; (4) 794 5.4,1939-40,14; (5) 173 1927-28,
104; (6) 175 13,1928,93-108; 836 26,1940,9f; 152 2.2,
1965,129; (7) 355 1899,25f,49; (8) 821h 35; 921 14,
1902,196-345; (9) 873 133; (10) 175 l ,1916,117ff;
(11) 948b 75 ; (12) 1014 · 39,1946,96-99; (13) 257
1903,117ff; (14) 599b 1,387.
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Vilhelm Pedersens illustration ti/ H. C. Andersens
eventyr »Storkene«.

ANVENDELSE AF VED, KOGLER, HARPIKS

Skovfyrren var altid nordboens vigtigste byggemateriale og er stadig den mest anvendte trresort i Danmark, men landets egen fremvrekst kan
langtfra drekke forbruget; der importeres mere
skovfyr end nogen anden trresort, hovedsagelig
fra Sverige, Finland og Sovjetunionen.
Pileskaft af fyr, måske fra tidlig Maglemosetid,
blev 1958 fundet i Vinkel mose ved Viborg (1).
En fyrrebjrelke, gerne en gammel solid skibsplanke, lå som »Iredden« foroven langs bindingsvrerkshusets Iangsider og holdt bindingerne sammen (NSjrelland; 16), endvidere brugt til suler
(Strynj1l o. 1880; 2), lregter, sprer og mj1lnningåse.
Plejlens skaft skulle helst vrere af fyrretrre (Lolland, Falster; 3). Mrendene snittede pj1llsepinde
heraf (NFyn; 4). Skalmejen kunne laves af et
stykke fyrretrre (Salling; 5).
Med rj1lg af fyrre- og granspåner drrebte man
bierne fj1lr honninghj1lsten (6). Man lagde fyrre-

kviste i bunden af kornladen mod mus (Vendsyssel; 7).
På gamle lress,jhuse er lagt fyrrekviste over loftslregterne for at hindre tangtaget i at drysse ned;
der blev brugt mange lres, og det har sikkert bidraget til den oprindelige fyrreskovs undergang
(8). Der kunne endog brygges s,jl af fyrrens
grene (9).
Nu anvendes skovfyrrens ved til bl.a. hustj1lmmer, planker, brredder, lregter, ledningsmaster,
hegnsprele, jernbanevogne og sveller, ms,jbler,
krydsfiner og fiberplader, bro- og bådebygning,
skibsmaster, havneanlreg, stiger, redskaber, pakkasser, brrendsel (isrer optrendingsbrrende), tagog kurvspån, cellulose; af stubbene fremstilles
trrekul, tjrere og eddikesyre.
Fyrrestammer fremdraget af moser (mosefyr,
tyretrce) kunne vrere så velbevarede, at der af
dem blev udsavet brredder og fremstillet baljer,
bs,jtter m.m. (Bornholm 1756, Fyn; 10).
Lange og tynde splinter kls,jvet af opgravet, harpiksfed mosefyr blev ts,jrret og som fedtstikker,
lysepinde, lyseklyner, splindetrceer, fimper, Karlummerlys, Mplbylys, Endrupskovpråse (opkaldt

efter landsbyer i Ss,jnderjylland og Slesvig) meget
benyttet i Jylland til at trende op med og (navnlig) belysning, bs,jnderne »lregger et stykke efter
et an det på skorstenen [ amen J, som brrender bestandig med lue og oplyser hele stuen« (SVJylland 1769). Trendt i den ene ende kunne pinden
brrende temmelig lrenge med klar flamme, husmoderen brugte den som et trellelys, når hun
skulle i ks,jkken eller spisekammer, men også til
aftenbelysning for at spare på trelle og tran; bj1lrnene skiftedes til at holde lysepind for de arbejdende og trende nye (11). Et )res lyseklyner er
1830 nrevnt i en aftregtkontrakt (12) . Mange
jyske fattigfolk havde en bifortjeneste ved at

Spindende kvinde med brcendende fyrrespån i munden; hun har flere lysepinde i bceltel. Den indtramgende
karl har ligeledes ska/fet sig lys til arbejdet med en fyrrespån. Trtl!snit fra O/aus Magnus: Historia de
Gentibus Septentrionalibus, 1555. Til h(>jre ses en »strikkektl!l/ing: en primitiv holder for en lysepind til
bordbrug.
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Vll!gholder med lysepind.

opgrave, t!,'lrre og kl!,'lve tyretrre til lysepinde, som
de solgte videnom i store bundter for nogle få
skilling, således o. 1850 i slesvigske byer, o.
1860 endog i Hamburg (13). Nogle jyske hedehjem brugte så sent som 1930 disse pinde som
pråse eller til at tamde piben med, hele knipper
lå til t!,'lrre på eller ved kakkelovnen (14).
En t!,'lr fyrrepind, evt. vredet med talg eller fedt
blev trendt og stillet i det f!,'lrste br!,'ld, som kom i
ovnen, for at oplyse denne (Jylland, NFyn; 15).
Man lavede fyrstikker af !ange fyrrepinde, dyppet i flydende svovl, ofte i begge ender; de
kunne trendes ved 'gl!,'lder i fyrt!,'ljs-kluden (Jylland, Fyn, Langeland; 16). Fyrrens harpiks blev
o. 1800 anbefalet som erstatning for trelle; til
vrege i trellelys kunne bruges tynde splinter harpiksholdigt ved omviklet med bomuld (17).
Fyrrekogler blev i samme periode anbefalet som
brrendsel, f.eks. i stedet for kul i landsbysmedier
og til opvarmning af strygejern (18). - Fyrrekogler er b!,'lrns »husdyr«, en overskåret kogle
giver rygskjoldet til en leget!,'ljsskildpadde, af
store kogleskrel kan trredes »perlekranse« (19).
0strigsk Fyr giver et fortrinligt gavnt!,'lmmer og
en mrengde harpiks.
Bjergfyrrens ved er ofte kroget og anvendes derfor mest til brrendsel, men ellers til hegnsprele,
emballage, faskiner, ruseb!,'ljler, forhen t!,'ljrprele
med knast som hoved, til stativ i h!,'lsthatte af
strå; af de !ange seje r!,'ldder kan flettes kurve
og fiskeruser (20), sml. birk s. 238. 1898 byggede Hedeselskabet landets f!,'lrste tjrerebrrendingsovn syd for Kolding til oparbejdning af
bjergfyr-tjrere (21), 1930 begyndte selskabet i en
lille fabrik at udvinde reteriske olier af dens nåle;
produktet solgtes til A/S Danapin, som hermed
parfumerede srebe, barbercrem, shampoo, badesalt m.m. (22). Fyrrenåleolien har også medicinsk anvendelse til nerveberoligende bade og
inhalering mod fork!,'llelse (23).

Fyrreharpiks bruges i !,'lvrigt til fremstilling af
farver, lakker, vognsm!,'lrelse, terpentin, sreber,
papir, trykfarver, billige fernisser m.m.
Weymouthsfyrrens temmelig seje ved anvendes
i m!,'lbelsnedkerier, til cellulose og trreuld; forhen
blev heraf fremstillet flere millioner !,'llspunse om
året (24).
LITTERATUR: (1) 1013 1961,122ff; (lb) 941 18; (2)
339 77; (3) 549 45; 208b 257; (4) 760 227; (5) 328e
68; (6) 825 191; (7) 634 13620; (8) 644 120; (9) 322
10,1807,231f; (10) 92 33,1950,87; 145 1899,218; (11)
728c 1,1763,415; 5,1781,662; 57 1,1808,122f; 794 6,
1876-77,115; 228b 1,287; 2,487; 3,498,909f; 353 38;
328c 13; 644 21; (12) 555 152; (13) 794 9,1882-83,
290; 905 89; 884 1897,188; 877 1,1943,139; 622b 187;
(14) 488r 58; (15) 228e 1,487; 760 193; (16) 830 3,
101; 760 60; 278 9,1936,70; (17) 322 1,1798,124; 8,
1805,219f; 182 1,1803,51-53; 880 1,1809,65f; (18)
653 1802,398f; (19) 436 2; (20) 510 2,281; 622b 191;
355 16,1896,32f; (21) 512 1899,174-76; (22) 355
1932,394f; (23) 599b 1,389f; (24) 599b 1,387; 147
355 (o. 1880); 622b 194.

Kvinde smager maden til ved ildstedet og holder i
hånden en ildvifte bestående af fyrrespåner. Kalkma/eri fra Keldby kirke, M<j>n.
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