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Kurdal rummer spor af marker og haveanlæg som har
hørt til landbrugsskolen og -forsøgsstationen.
Dalstrøget ligger delvis beskyttet i forhold til nord- og
østlige vindretninger.

K

gæ

rd

et

Hv
ítan
esv
egu
r

Udsigt

r d

a

l

Ind

ma

rks

ú

Fhv. landsbrugskole
og -forsøgsstation
Niðri Stova,
museum
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I en situation hvor kun få familier har landbrug som
hovederhverv, er den dag måske ikke fjern hvor der
vil være behov for ’et arbejdende museumslandbrug’
sådan som det kendes fra de andre nordiske lande;
i Danmark f.eks. Flynderupgaard i Nordsjælland og
’Rævebakken’ i Aalborg. Et levende brug med et par
malkekøer i den gamle stald, fremstilling af mælk,
smør og ost, udlarbejde, korndyrkning, høslet på
gammel maner osv.
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Naturhavn suppleret
med kaj og anløbsbro
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Dominansen fra de nyere træbygninger er tydelig i
forhold til de gamle bygninger, der er traditionelt bygget og står med landskabets farver, sort, gråt, brunt
og grønt. Der er både farver, materialer og dimensioner til forskel. Men begge miljøer fremstår autentisk,
sammenvævningen er af ældre dato, og ud fra et bevaringssynspunkt må begge have lige stor ret. Og så
længe det er én institution, der både har administration og museum samme sted, er der næppe er fare for
at den ene funktion kvæler den anden, f.eks. ved nye

bygninger, vejanlæg, parkeringspladser, belysningsarmaturer, hegn, skiltning og lignende.
Landbrugsskolen og -forsøgsstationen blev etableret inden for den gamle gårds gærder, men hvor den
gamle gård, dens bygninger og funktioner er formidlet på stedet, er historien om skole og forsøgsstation
kun sporadisk til stede.
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Hoyvík set fra sydvest, pkt. A på forsidens kort.

Hoyvík er landskabeligt og funktionelt en enestående
enklave - en tidslomme uden for Tórshavn. Den består
af to sammenvævede kulturmiljøer, den gamle gård
og den nyere landbrugsforsøgsstation. Landbrugsstationen blev bygget efter dansk mønster med hovedhus, stald og lade. De nyeste bygninger anvendes af
Føroya Fornminnisavn til administration, magasiner
o.a., dvs. aktiviteter som ikke udspringer af stedet og
dets historie, mens de gamle bygninger fungerer som
museum.

Ved den lille å stod tidligere en skvatmølle
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Kurdalsvegur og Kurdal set mod nord
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Gærdet står mod vest på kreten af bakken og danner en
smuk bort rundt om indmarken. Dele af stengærdet blev
genopsat i år 1800. Andre dele består af både græstørv
og sten.
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Kurveækvidistance er 2 m,
10 m-kurverne er fremhævet.

Terræn • Rumdefinerende elementer • Forløb • Grænser • Fikspunkter • Kik

Panorama af Hoyvík og Kurdal, set fra Kurdalsvegur. Billedet viser det usædvanlige landskab med dalen der ligger beskyttet for nordlige og østlige vindretninger og med rester og spor af bebyggelse, marker og haveanlæg. Til højre i billedet ses slugten ned til bådehusene, Nólsoyarfjørður, Hoyvíksholmur og Nólsoy. Længst til venstre det fine stengærde der omgiver indmarken.
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1. Forsøgsstationen med have og rester af drivhus, 2. Forsøgsstationens stald og
lade, 3. Privat beboelse. Huset er flyttet fra Tórshavn og hertil i 1921; før stod det
ved Vaglið på pladsen ved den røde kiosk. 4. Niðri i Stova, stuehuset; udhusene er
angivet med samme farve. 10. Hoyvíkshólmur.

Historie

Gården i Hoyvík blev engang i middelalderen delt i to
fæster, blev samlet omkring år 1600 og atter delt i
begyndelsen af 1800-tallet. Bonden beholdt den ene
halvdel og Sorenskriveren fik den anden. Dvs. at der
har ligget to gårde side om side: Uppi i Stova og Niðri
i Stova (det nuværende stuehus). I 1921 blev Sorenskriverens fæste og gård omdannet til landbrugsskole
og -forsøgsstation, der opførtes nye bygninger, og det
gamle stuehus Uppi i Stova blev revet ned.

Landbrugsskolen og -forsøgsstationen virkede på stedet indtil 1986. Bygningerne anvendes i dag af Føroya
Fornminnisavn til administration, magasiner og værksteder.
Niðri i Stova er omdannet til frilandsmuseum og ført
tilbage som det kan have set ud omkring 1920.

Gården og dens nærmeste omgivelser står intakt med
udhuse, haveanlæg, indhegninger, fægade til kreaturerne etc. Den landskabelige indramning lader kun
glimtvis det nye Tórshavn trænge sig på. Bortset fra
belysningsarmaturer og pågående skiltning langs
Gamlivegur er der ikke meget der røber d. 21. århundredes nærvær. Asfalt findes endnu kun på Kurdalsvegur og på vejstykket ned til bådehusene. Man må
bede til at det forbliver sådan.
Niðri i Stova
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