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FORORÐ
Eg havi mest sum alt mítt lív havt samband við fiskimenn og teirra søgu. Eg
fór 14 ára gamal til skips í 1958 við slupp í sjálvdrátti. Fekk tí um endan á
slupptíðini.
Í 1966 varð eg valdur inn í nevndina í Føroya Fiskimannafelag. Í 1971
gjørdist eg formaður og var tað við nøkrum farloyvum fram til 2007.
Hesa tíðina menti felagið seg munandi. Tað hendu stór framstig á nærum
øllum økjum, sum eru týdningarmikil fyri fiskimenn. Samstundis var tað ein
stór uppgáva at verja hesi framstig. Alt hetta er væl og virðiliga lýst í teimum
ársfrágreiðingum, ið eg havi lagt fram á landsfundum felagsins øll hesi árini.
Tað hevði stóran týdning fyri hesi avrik, at felagið hevði eitt regluligt blað,
sum fyri almenningin kundi útgreina og verja sjónarmiðini hjá felagnum og
tess limum.
FF-blaðið kom út aðru hvørja viku frá 1990-2007. Blaðið fekk eina almenna útbreiðslu millum fólk, sum er ógvuliga sjáldsamt fyri eitt fakfelagsblað. Tað gjørdist so væl umtókt, at eg møti enn fólki, sum sakna blaðið.
Umframt ta felagsligu og vinnuligu kunning hjá blaðnum, varð her savnaður
ein stórur partur av okkara fiskimannasøgu. Hon hevði eisini stóran áhuga
millum fólk. Tikið samanum, skapti blaðið eina víðfevnda virðing fyri felagnum og fiskimonnum.
Eg fari at nýta høvið at takka stjórnarlimum og starvsfólki í Fiskimannafelagnum, sum gjørdu hetta møguligt. Ein serlig tøkk skal veitast Olafi Johansen, sála, sum trúgvur arbeiddi fyri fiskimenn í heili 35 ár. Hann andaðist í
2010, bara 63 ára gamal.
Aftaná FF-blaðið var Sosialurin áhugaður fyri at halda fram við hesi søguskriving. Hetta merkir, at til skjals eru fleiri túsund bókasíður av siðsøgu, og
ein stórur partur av hesum er fiskimannasøga.
Stórur partur av hesum er frásagnir, sum eg havi kallað lagnusøgu hjá føroyingum. Tað er søgan um skip og bátar, sum eru gingin burtur ella verið fyri
vanlukkum, har menn ikki bóru boð í bý.
Nú eru liðin 100 ár síðan, at Føroya Fiskimannafelag varð stovnað. Fyrsta
stigið var í desember 1910 tikið av fiskimonnum í Gøtu við læraranum Símuni
Paula úr Konoy á odda. Millum stigtakararnar vóru abbi mín og beiggi hansara, Óli Jákup og Doreus í Tjørnustovu.
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Henda bókin er ikki bara søgan um skipini og menninar, sum fórust. Ikki
minni er hetta søgan um tey, sum sótu eftir, einkjur, gentur, børn og foreldur.
Nógv vóru eisini so ógvuliga hart rakt. Ofta hendi tað, at fleiri menn í hesum
húski fórust í somu vanlukku. Tað vóru eisini hús, sum vórðu rakt av vanlukku eftir vanlukku.
Hetta er eisini søgan um, hvussu tey, sum sótu eftir, komu undan, og
hvussu teirra lív gjørdist.
Eisini verður lýst søgan hjá nøkrum av teimum, sum havið tók. Her eru
eisini frásagnir um framúr bjargingarbrøgd, sum eru partur av hesi søgu. Ofta
vórðu sangir yrktir um slíkar vanlukkur. Dømi um slíkar sangir eru eisini við
í bókini. Eisini eru nógv dømi um, at avvarðandi hava verið sanndroymd og
hava fingið varsil.
Nógvar myndir eru í bókini. Í teimum førum, har tað frammanundan eru
savnaðar myndir av allari manningini, eru tær tiknar við. Men har, slíkar ikki
eru, er tað trupult nú at fáa tær savnaðar. Kortini er eydnast at fáa einstakar
myndir av fiskimonnunum í hesi søgu.
Tað má haldast at vera umráðandi, at henda okkara lagnusøga verður varðveitt. Her verða lýstar umstøður, sum vit, ið minnast nakað væl aftur í tíðina,
illa kunnu skilja. Men okkara børn skilja tað als ikki. Tí kann tað vera týdningarmikið, at tey í eini bók sum hesi kunnu vera mint á, at vælferð teirra
ikki er nøkur sjálvfylgja.
Her eru ikki allar vanlukkur tiknar við. Aðrir hava skrivað aðrar partar av
hesi søgu. Minst møguligt verður farið aftur um aftur, har skrivað er fyrr um
somu skip. Men fyri ávísan part er hetta neyðugt fyri at fáa eina heildarmynd
av teirri lýstu hendingin.
Grundarlagið undir hesi bók er vitan, sum er savnað saman í hesi mongu
árini, eg havi arbeitt fyri fiskimenn.
Hon er komin fram í frásøgnum, sum hava verið í FF-blaðnum og Sosialinum. Tríggir partar í bókini eru tó skrivaðir av nýggjum, og teir eru um
„Onnu“, „Florens“ og „Doru“.
Tað eru nógv fólk, sum hava latið sítt íkast. Hetta eru fólk, sum eg havi
havt samrøður við. Tað kann hava verið eitt sindur ymiskt, hvussu fólk minnast hesar hendingar. Men tað týdningarmesta er, at tær í høvuðsheitum eru
rættar. Nógv onnur hava givið onnur íkøst av ymiskum slagi, eisini við myndum.
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Øll hesi fólk, summi av teimum eru farin, skulu hava so hjartaliga tøkk
fyri sítt beinasemi. Tað er ikki komið fyri, at nakar teirra hevur sýtt at geva
sítt íkast.
Umframt hetta er nakað av skrivligum keldum, serliga bløðini, sum eru
komin út, tá ið hesar vanlukkur eru hendar. Ein ógvuliga nyttug kelda hevur
serliga verið Føroya Siglingarsøga hjá Pálli J. Nolsøe.
Tískil er hetta beinleiðis søgan um lagnuna hjá um 300 monnum, sum eru
farnir á sjónum og teirra nógvum hundrað næstrafólkum.
Tíðarskeiðið, bókin fer um, er frá skaðadegnum í Hesti í 1919 til „Stella
Argus“ í 1957. Krígstíðin er ikki tikin við uttan frásøgnin um „Verdandi“.
Allar tær stóru skipsvanlukkurnar frá 1920 til 1934 eru við. Tær snúgva seg
allar um vanlukkur undir Íslandi. Umrøðan av stóra skaðaárinum 1920 umfatar eisini frágreiðing um bátavanlukkur hetta árið.
Rættlisið hava Óli Jákup Jacobsen og Svenning Tausen saman við konu
síni Amy. Svenning hevur eisini givið sítt íkast til partar av bókini. Tróndur
Jacobsen hevur gjørt navnaskránna. Hesi øll eiga tøkk fyri valaverk.
Kári Joensen-Mikines hevur givið loyvi at nýta málningin, Sakn, hjá pápa
sínum, Sámali Joensen-Mikines, sum permumynd.
Hesin málningur sigur meira enn nógv orð, tað, sum bókin roynir at lýsa.
Kári eigur eisini at fáa eina tøkk.
Sjálvsagt er ikki alt við í hesum frásagnum. Tí vil eg fegin frætta frá fólki,
sum vita okkurt at leggja afturat ella sum hava okkurt at rætta.
Henda bók verður vígd minninum um allar teir, sum góvu sítt lív í stríðnum fyri, at okkum unnist tað lív vit hava, eins og hon verður vígd teimum,
sum sótu eftir.
Í Tjørnustovu, Norðragøtu
tann 14. november 2011.
Óli Jacobsen
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HVÍ SAVNA
HETTA TILFARIÐ?
Upprunin til mín áhuga fyri lagnusøguni hjá føroyskum fiskimonnum var, at
felagsstjórnin í Føroya Fiskimannafelag á sumri 1999 fór til Íslands at vitja
okkara felagar í Sjómannasambandi Íslands. Í hesum sambandi var sum ein
part av skránni ætlanin at leggja krans á føroysku fiskimannagravirnar í gamla
kirkjugarðinum í Reykjavík.
Eg visti bara um hesar gravirnar, at her lá manning av „Onnu“ í aðrari
grøvini og av „Acorn“ í hinari. Helt, at eg mátti fara at kanna søguna undir
hesum vanlukkum. Viðvíkjandi „Onnu“ vísti tað seg, at tað í 1999 vóru júst
75 ár liðin síðan, hon gekk burtur í 1924. Skipið var av Toftum, og eg kendist
við nøvn, sum kundu bent á, hvørjir eftirkomararnir vóru eftir teir, sum vóru
við. Eg helt, at eg skuldi siga onkrum teirra frá, so teir skuldu vita um tiltakið.
Tá ið hetta frættist millum eftirkomararnar, gekk bara ein lítil løta, til teir
fyrstu høvdu bílagt sær ferðaseðil til Íslands at vera við til at leggja kransar
á gravirnar. Tað var skjótt, at flogfarið varð fult, og fleiri komu eisini við
„Norrönu“. Tað vóru eisini fleiri av ættarfólki hjá teimum á „Acorn“, sum
komu við.
Vit høvdu ætlað eina stutta vitjan í kirkjugarðinum. Men hetta gjørdist eitt
hátíðarligt minningarhald um hesar vanlukkur, sum vóru so syrgiligar, sum
tær kundi vera.
Umboð fyri føroyskar og íslendskar fiskimenn hildu røður umframt umboð
fyri ættarfólk teirra, sum lógu í hesum gravum.
Aftaná minningarhaldið í kirkjugarðinum varð boðið til ein drekkamunn
á føroyska sjómansheiminum, Ørkini. Seinnapartin varð skipað fyri ferð til
Staðarbergs við Grindavík, har „Anna“ fór á land. Ein gamal starvsmaður hjá
bjargingartænastuni í Grindavík kundi siga nágreiniliga frá, hvar skipið fórst,
og hvar líkini komu á land.
Við Staðarberg varð sungin ein sangur frá jarðarferðini í 1924, og Jákup
Mikal Mikkelsen, sum ikki var føddur, tá ið pápin við sama navni doyði, las
Faðirvár. Hetta var eisini ein kensluborin løta.
9

Um kvøldið bjóðaði Føroya Fiskimannafelag til døgurða á Ørkini. Her vóru
umboð fyri FF, íslendskar fiskimenn og avvarðandi. Við var eisini føroyingurin Grímur Eysturoy, sum í mong ár tók sær av føroysku fiskimannagravunum í Reykjavík.
Tað var semja um, at tað var eydnast at skipa fyri einum virðiligum minningarhaldi fyri okkara farnu landsmenn henda dagin.
Seinni varð skipað fyri eini samkomu á Svangaskarði á Toftum, har filmur
varð vístur frá hátíðarhaldinum. Her sást eisini, hvussu djúpt hesar vanlukkur
stungu. Tað var fult hús.
Hesa løtuna endaði Johan Olsen, sjómanstrúboðari, sum vígdi alt sítt lív
til okkara siglandi fólk. Tað kann vera hóskandi at nýta hetta høvið at takka
honum fyri tað, hóast hann ikki er okkara millum longur.

Tvær myndir
Ikki fyrr enn tá gjørdist eg varur við, hvussu djúpt hesar hendingar framvegis
stinga í okkara fólki. Her komu børn og aðrir eftirkomarar at sýna sínum
næstringum, sum vóru deyðir tríggjar fjórðingsøldir frammanundan, ein seinasta heiður.
Tað eru tvær hendingar, sum framvegis standa ógloymandi fyri mær frá hesum minningarhaldi. Tann fyrra var at síggja ta 82 ára gomlu Berlinu liggja á
knæ á grøvini hjá pápa sínum. Hon hevði sagt honum farvæl 7 ára gomul, og
hon hevði ongantíð havt møguleikan at taka rættiligt avskeð við hann. Hetta
hevði hon kent sum ein sakn. Men nú hon var gomul, kundi hon endiliga
kenna seg at siga pápanum farvæl.
Hin myndin er frá teirri sjónvarpssending, sum varð gjørd aftaná ferðina.
Í heimunum hjá teimum, sum vóru farnir, hingu nakrar døkkar myndir frá
jarðarferðini í 1924. Ein av teimum var av teimum níggju svørtu kistunum
í dómkirkjuni í Reykjavík. Men í sjónvarpssendingini tók dóttir skiparan,
Kathrina Jensen, hesar myndir niður av bróstinum við teirri grundgeving, at
nú føldi hon seg hava tikið avskeð við pápan, sum um hon hevði verið við
til hansara jarðarferð. So statt var ikki longur brúk fyri hesum myndum, sum
hvønn dag mintu hana á hesa sorgarsøgu.
Hesa somu kenslu havi eg eisini merkt frá ættarfólki at teimum, sum skrivað er um í sambandi við aðrar tílíkar vanlukkur. At hava medvirkað til hetta,
hevur eisini havt stóran týdning fyri meg sjálvan.
Tí er vónin, at henda bók eisini kann fatast sum eitt minnisrit um allar teir,
sum fórust.
10

1919:

SKAÐADAGURIN
Í HESTI
Ein tann størsta vanlukkan, sum man vera hend fyri eina einstaka
bygd eftir støddini, er skaðadagurin í Hesti, tá ið 11 menn mistu
lívið. Ingibjørg f. Danielsen var ein av teimum, sum misti pápan
Fyrst skal verða endurgivið brot úr tí, sum Jóan Chr. Poulsen skrivaði í Hestsøgu um skaðadagin:
„Fyrsta apríl 1919 fóru tríggir bátar í havið, tvey seksmannafør og eitt fýramannafar. Harðasti streymur var og mysing, men ørgrynni av fiski. Skjótt
drógu allir upp í bátarnar og koyrdu segl á aftur at landi. Tá ið tað seinna
seksmannafarið „Roysningurin“ var komið nakað inn, helt ein av bátunum
seg síggja fýramannafarið sigla langt undan teimum, og var leiðin hjá teimum
inn á Hælin (sunnast á Hestoynni.). Vestfalskyrrindi vóru, og teir munnu
helst ikki hava torað inn á Kolturssund fyri íðuni, ið væntaðist at vera í tann
dagin. Bæði seksmannaførini fóru inn á Kolturssund og komu fram í øllum
góðum. Tá ið „Roysningurin“ var komin á land, og teir sóu, at fýramannafarið var ikki komið, kom ótti á teir; men lítið varð tosað, tí eingin vildi leypa
ræðslu á tey, ið avvarðaðu. Tá ið tað var blivið hálvmyrkt, og eingin bátur var
komin, var eingin í iva um, at ein vanlukka var hend.

Fóru at leita, komu heldur ikki aftur
Sjey menn tóku seg saman at fara at leita eftir teimum. Lykt høvdu teir við
sær. Um ta tíðina, tá ið teir vóru komnir út fyri Hælin, varð ein sovorðin bøla
niða, at ein sá einki burtur frá sær, og munnu teir tá hava rógvið seg á land.
Onkur heldur, at teir eru komnir í samband við hin bátin og umkomnir undir
bjargingini. Tá ið hesin seinni báturin heldur ikki kom aftur, var tað onkur,
ið eggjaði til at manna enn ein bát og fara at leita eftir teimum. Men tá segði
ein maður, ið mist hevði son á tí seinna bátinum, nei. „Tí,“ segði hann, at
„um ein bátur fór avstað afturat, so kom hann heldur ikki aftur.“ Teir fóru
so til gongu út í Hælin og róptu, um nakar var har. Har kom einki aftursvar.
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Morgunin eftir varð farið at leita við báti. Uttan fyri Hvannagjógv fleyt stýrið
av fýramannafarinum við stýrisvølinum í. Tætt við land innan fyri Sáturnar
fleyt ein ár og fótalunnar og tiljur, ið hoyrdu til báðar bátarnar.

Aftur ótti fyri vanlukku
Aftan á henda mannskaðan var ligið heima frá útróðri í fleiri dagar, og fyrsta
dagin, ið farið var aftur til útróðrar, gjørdist ódnarveður á suðri. Henda dagin
vóru fá eygu í bygdini turr, so leingi eingin bátur sást koma.“

Hestur raktur av fleiri vanlukkum
Í 2009 hitti eg einasta barn, sum tá misti pápan, og sum enn var á lívi.
Hetta er Ingibjørg Hansen f. 1915, sum hevur búð í Gøtu stóran part av
lívinum.
Hon greiddi frá, at Hestur eisini undan stóra skaðadegnum er rakt av vanlukkum.
Í 1912 gekk sluppin „Olivia“ hjá Pola í Dali burtur undir Íslandi við allari
manningini. Tá vóru fýra menn úr Hesti við. Teir vóru Petur á Kletti við tí
eldra soninum Petur Jákupi, Anton Danielsen á Nýlendi og Martin Norðan
fyri Garð.
Anton var pápabeiggi Ingibjørg. Kona hansara æt Hanna. Tey áttu ein son,
Jens Kristian, sum var abbi Høgna Hoydal.
Árið fyri í 1911 fór Jógvan Danielsen úr Andrasstovu fyri borð av skipi á
Havnarvág og druknaði. Í 1919 er tað, at
stóri skaðadagurin kostaði 11 monnum
lívið. Hetta merkir, at árini 1911-1919
misti Hestur 16 menn í bestu árum. Tað
ber illa til at ímynda sær, hvør vanlukka,
tað hevur verið fyri bygdina. Umframt
saknin og sorgina var hetta stórur partur
av arbeiðsføra mannfólkinum í bygdini.
Seinni fórust fleiri menn á sjónum, og
hetta gav íblásturin til Johan Niclassen
at fáa ein svimjihyl í Hesti, so menn, ið
hvussu er, skuldu duga at svimja, um illa
vildi til.
Ingibjørg misti pápan skaðadagin í
Hesti.
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Men hetta er eisini enn ein søga um, at fólkið megnaði at fóta sær hóast slík
bakkøst, og her vóru tað aftur kvinnurnar, sum vóru hetjurnar.

Ingibjørg misti pápan
Ingibjørg greiddi frá:
„Mamma kallaðist Marianna f. Joensen. Hon átti trý systkin: Johanna
Maria, kallað Mia, var ógift og búði hjá ommu. Amalia, kallað Malla, giftist
til Havnar við Nikláa Skála, kendur sum fergumaður. Thomasia doyði 15 ára
gomul av meningitis, og so var tað Jógvan, sum var ógiftur og búði í Hesti.
Pápi var Dánjal Danielsen. Beiggjarnir hjá honum vóru Anton, sum gekk
burtur við „Oliviu“, og Jens, sum fall í bakkanum í 1894, bara 18-19 ára
gamal.

Hestur var framkomin bygd
Tað var nokk so framkomið í Hesti, tá hugsað verður um støddina á bygdini,
og hvussu avskorin hon var við nútíðar eygum. Telefon kom longu út í Hest
í 1906, sama ár sum fyrsta telefonin í Føroyum. Tá varð vatn eisini innlagt í
húsini. Hetta hevur bara verið fá ár aftaná Havnina, sum fekk vatn í 1898.
Men áhugavert er eisini, at opnu køstarnir, longu áðrenn eg minnist, vóru avtiknir. Eg minnist ongan opnan køst, meðan tað framvegis vóru opnir køstar,
tá ið eg kom til Gøtu í 1946.
Kirkja kom í Hesti í 1911. Pápi og mamma vóru fyrsta brúðarparið, sum
varð gift í kirkjuni, og tað var 20. november 1911. Men kirkjugarðurin kom
í 1901. Fyri tað vórðu líkini førd til Kirkjubøar at verða jarðað. Pør giftust
gjarna í Kirkjubø ella í Havn.
Prestur kom javnan út í Hest at halda gudstænastu og tað, sum hoyrdi til.
Skaðadagin í 1919, tá ið eg misti pápa mín, havi eg eina hóming um. Eg
fylti fýra ár í september, sum vanlukkan hendi í apríl. Pápi fórst við tí fyrra
bátinum, sum hvarv. Eg minnist, at tað kendist, sum um tað var nakað, sum
var undarligt. Mamma situr undir mær um morgunin. Omma kemur inn,
og nú sigur mamma: „Eru teir komnir?“ „Nei,“ sigur hon, „mamman hevur
heldur ongan fingið aftur.“ Tá var mammubeiggi, Jógvan Joensen í Kova, sum
var 33 ár, farin við tí seinna bátinum, sum var farin at leita eftir tí horvna
fýramannafarinum.
Omma hevði tá mist sín einasta son við seinna bátinum. Mamma visti
tá ikki, at hesin báturin eisini var farin. Tá hevði eg mist pápa og mammubeiggja.“
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Dimma greiðir frá
Um hesi viðurskifti skrivaði Dimmalætting:
„Hvorledes Ulykken er foregaaet, er der naturligvis umuligt at sige med bestemthed, men Sandsynligheden taler for, at Ottemandsfareren er forulykket
ved at ro paa et af de farlige Undervandsskær ud for „Hælin“. Man har sandsynligvis næret Haab om, at Besætningen af Firemandsfareren kunde have
reddet sig i Land her og er af den Grund i den mørke Nat kommet saa
nær Land, at Ulykken er sket. Under Bestræbelserne for muligvis at redde de
andre, har Seksmandsfarerens Besætning ikke tænkt saa meget paa sin egen
Sikkerhed. For de i Hestø Bygd længselsfuldt ventende Hustruer, Børn og
Forældre blev det en frygtelig Nat i Spænding og Uvished, men da det saa
endelig blev klart, at alt Haab var ude, kendte Sorgen og Trøstesløsheden
ingen Grænser. Omtrent Halvdelen af Byens Mænd revet bort paa en eneste
Nat! Sjældent er en færøsk Bygd bleven ramt saa haardt af Skæbnens tunge
Haand. For Bygden Hestø med sine ca. 80 Indbyggere føles denne sørgelige
Ulykke som et uudsigeligt Tab, der vil sætte sit Præg paa Bygden for lange
Tider.“

Kristian Djurhuus fór út at ugga
Eitt áhugavert ískoyti til hesa søgu kom fram í frásøgn hjá Kristiani Djurhuus,
fyrrverandi løgmanni, sum tá arbeiddi á dómaraskrivstovuni. Hann sigur soleiðis frá:
„Morgunin eftir vanlukkuna komu boð til myndugleikarnar í Havn um
tað, sum var hent. Biðið varð um, at „góð menniskju“ kundu koma út í Hest
at tosa við tey, sum sótu eftir. Frú Ebba Müller var millum teirra, sum skuldu
royna at fáa onkran út í oynna. Hon ringdi til mín á skrivstovuni og heitti á
meg um at fara. Eg helt meg ikki vera egnaðan, helt eisini, at eg var ov ungur
(24 ár) til eina slíka uppgávu. Men eg var staðiliga biðin um at fara, so eg
eftirlíkaði.
Tá ið eg fortaldi um hetta heima, vóru bæði konan Margretha og míni
foreldur eins ivandi og eg.
Men pápi mín var samstundis glaður um, at eg hevði fingið hesa áheitan,
tí hann hevði havt eitt byggiarbeiði í Hesti nøkur ár frammanundan. Tá
var hann blivin vinur við báðar teir saknaðu bátsformenninar. Mamma var
samstundis vinkona við konu annan bátsformannin.
Eg varð fluttur yvir í Hest við einum motorbáti, men eg eri ikki førur fyri
at útgreina, hvat ið eg kendi á mær, tá ið eg kom upp á land. Eg føldi meg
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sum eitt óverdugt lítið menniskja, men ein stillislig bøn til hin Almáttuga má
hava verið blivin hoyrd, tí tá ið eg kom inn í raktu heimini, veruliga vóru
tey øll rakt, var tað eins og orðini komu mær av munni á ein slíkan hátt, at
eg føldi, at hesi fólk, eg tosaði við, høvdu funnið troyst og styrki at bera sín
stóru og tyngjandi sorg.
Bygdin var vissuliga hart rakt. Eftir í bygdini vóru bara nakrir fáir eldri
menn, einkjur og børn. Tó var ein ungur maður eftir, Hans Frederik Joensen,
sum tilvildarliga ikki var heima henda dagin. Vit vóru konfirmeraðir saman.
Teir næstu mánaðirnar kom eg ofta út í Hest í samband við tey mongu skiftini, sum vóru eftir teir farnu. Eg kendi meg í nógv ár knýttan til menniskjuni í Hesti. Vinkonan hjá mammu kallaðist Herdis f. Hentze. Hon var vist
trímenningur mammu, og tað var úr Dalsgarði í Skálavík.
Herdis átti nógv børn. Tað elsta var tá umleið 12 ára gamalt. Hetta var Jóan
Petur Joensen, sum fyrst gjørdist lærari í Ålborg, og seinni gjørdist hann fyrsti
skúlaráðgevi í Føroyum.
Herdis helt fram at taka sær av garðinum og vitanum í Hesti. Nú er næstelsti sonurin vitapassari og hevur eisini garðin.“

Teir, sum fórust
Tað vóru jú tvær manningar, sum fórust. Her skal fyrst verða greitt eitt sindur
frá teimum, sum vóru í fyrra bátinum.
Esmar Poulsen f. 1873, var ættaður úr Kollafirði, men vaks upp á Bakka
úti í Hesti. Hann fór ungur til skips við Jensi í Dali og eisini við Pola í
Dali. Hann førdi skip hjá Pola, men eisini skip, sum teir áttu í felag. Honum
gekk væl at fáa fisk. 1907 var nokk seinasta árið, hann var burtur. Aftan á
tað hevði hann handil og róði út. Esmar var giftur við Elisabeth Helenu f.
Jacobsen f. 1867 av Selatrað. Hon hevði verið á Føroya Læraraskúla í 1887,
sum var fyrsta árið, kvinnur fingu læraraprógv. Hon var lærarinna í Hesti frá
1897-1900, sama ár, sum tey giftust í Kirkjubø. Tey áttu eingi børn. Elisabeth
Helena doyði tíðliga í tíðini av tuberklum. Hetta var vist í 1916.
Tey bæði vóru limir í teirri lítlu brøðrasamkomuni, sum var í Hesti um hesa
tíðina, men sum seinni fánaði burtur aftur. Eg minnist, at teir í brøðrasamkomuni komu út í Hest at halda møti. Hetta man hava verið menn úr Havn.
Formaðurin á bátinum var systkinabarn pápa. Hann fór sjálvur annar,
sonurin fór eisini. Teir vóru Hans Poulsen í Sakrastovu, sum var 46 ár, og
eldri sonurin Johannes Pauli, sum var 17 ár. Har vóru einkja, Maria, og trý
børn eftir, sum vóru 14, 11 og 3 ára gomul.
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Foreldrini hjá Ingibjørg, Dánjal og Marianna Danielsen.

Á seinna bátinum fórust hesir:
• Jóan Jakku Zachariassen, 37 ár, var giftur við Sissal, dóttur Trónd á
Trøð í Skálavík, og tey áttu ein drong, Martin, sum var 4 ára gamal.
Hon flutti úr Hesti aftur og setti seg niður í Skopun. Sum tann konan,
Malena, kona Zacharias, gekk nógv ígjøgnum. Hon misti mannin og
sonin í Bakkanum í 1905. Hon misti aftur ein son við „Oliviu“. Nú
misti hon so aftur ein son, Jóan Jakku, í 1919. Hon misti tískil mann
og tríggjar synir í vanlukkum.
• Jógvan Joensen, Uppi í Stovu, var 53 ár. Hann passaði eisini vitan í
Hesti. Herdis og trý børn sótu eftir hann. Tey vóru 18, 13 og 8 ár.
Sonurin Johannes Martin giftist við Sannu av Velbastað, dóttur Theu
Malenu og Óla Olsen. Hon var sjálv bara 9 ára gomul, tá ið hon misti
mammuna. Sanna var eitt álitisfólk og skilafólk. Hjá henni helt prestur
til, tá ið hann kom út í Hest. Sanna gjørdist 94 ára gomul. Her fylgdi
eisini óeydna. Abbasonur Jógvan, Jógvan Joensen, sonur Sannu, datt
oman í Hesti og doyði fyri nøkrum árum síðani.
• Hjalgrim Hentze, keypmaður, var 33 ár. Hann var giftur við Charlottu,
dóttur Zacharis Zachariassen, sum datt oman í 1905. Hjalgrim og
Charlotta áttu eina gentu, Marta, sum var eitt ár eldri enn eg, og ein
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drong, Hjalgrim, sum var hálvtannað ár. Hann fekk navnið hjá pápanum, eftir tað, at hann var deyður. Hjalgrim giftist við Nancy, dóttur
Wensil Petersen, og hann gjørdist eisini leiðari í hesi fyritøku. Her er
eisini tann serliga søgan, at Hjalgrim bjóðaði sær at fara við bátinum
fyri systursonin Hans Poulsen, sum annars skuldi við. Hans var bara 18
ár. Hann var komin í bátin, og Hjalgrim segði við hann: „Far tú upp
aftur og lat meg fara við.“ Kanska hevur Hjalgrim hildið tað vera ov
strævið fyri henda unga dreingin at fara avstað aftur.
• Frants Danielsen var 19 ára gamal. Hann var sonur Onnu Sofíu og
Hans Danielsen. Har vóru fleiri onnur systkin.
• Sámal, sonur Klæmint Johannesen Norðan fyri Vegg. Hann var 17 ár.
Har vóru fleiri systkin. Sámal var mammubeiggi Jens Paula Heinesen.

Hetta vóru teir menninir, sum fóru at leita eftir hinum, og sum eisini gingu burtur.

• Antines Kolbjørnsen var giftur eini einkju, Kristinu. Hon hevði verið
gift við Johannesi, beiggja Jóan Kristian Poulsen, hann doyði av tuberklum. Hon átti tvey børn, Hans og Fridu, við honum. Hon var tá
fyri kortum gift uppaftur við Antinesi, so nú misti hon seinna mannin
eisini, men Hans, sonurin, varð bjargaður av mammubeiggjanum.
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Kristina átti eina aðra systur, sum misti mannin. Hon æt Herdis og var
gift við Jógvani Uppi í Stovu. Hjalgrim Hentze var beiggi teirra. Tey
vóru trý systkin, sum settu seg niður í Hesti. Tey vóru slektað av Sandi.
Eingin av einkjunum giftist uppaftur.
• Jógvan Frederik Joensen var mammubeiggi Ingibjørg. Hann var ógiftur.

Lívið broyttist
Ingibjørg greiðir soleiðis frá tíðina aftaná vanlukkuna:
„Tað hava búð upp í 120 fólk í bygdini. Vanliga var fólkatalið um 100.
Men við slíkum mannfalli kundi tað bara ganga niður á bakka.
Tað bleiv ikki nógv tosað um vanlukkuna, heldur ikki millum børnini.
Hetta var tað vanliga tá í tíðina. Sum vanligt var tá, fór mamma í svørt klæði
sum hinar einkjurnar í bygdini. Lívið broyttist sjálvsagt í bygdini. Umframt
sorgina og saknin vóru jú so nógv færri menn til tað arbeiði, sum vanliga varð
gjørt av monnunum. Tað komu altíð nógv fólk út í Hest at ferðast, og tað var
serliga nógv aftan á hesa vanlukkuna. Hestur hevði altíð verið ein grækarismessubygd, men nú varð ikki dansað aftur í fleiri ár.
Tað var ikki stórvegis lønarbeiði í Hesti. Teir menn, sum livdu eftir, hildu á
at rógva út. Tað hendi seg eisini meira enn so, at vit fingu fisk, tá ið teir komu
aftur at landi. Vit høvdu fýra gyllin í jørð. Kúgv var, men hon bleiv dripin
árið eftir, at pápi doyði. Abbi stóð fyri jørðini, og nú mátti jørðin skiftast til
Jens Kristian, son Anton pápabeiggja. Tað vóru níggju gyllin, men býtið varð,
at Jens Kristian fekk fimm gyllin, og vit fingu fýra. Men vit kundu ikki føða
eina kúgv við hesi jørðini. Eingin var heldur at sláa, sum var eitt mannfólkaarbeiði. Omma hevði tó kúgv. Tey áttu eitt gerði, sum mammubeiggi hevði
dyrkað. Annars áttu tey ikki jørð. Kúgvin kom so út í kjallaran hjá okkum
at standa. Fjósið hjá teimum var ikki so gott, og vit høvdu eini so góð hús.
Soleiðis fingu vit mjólk. Mamma átti eina ógifta systur. Tær vóru felags um
kúnna, og skiftust tær um at mjólka. Tað hendi seg eisini meira enn so, at
onkur bar okkum ein dropa, tá ið kúgvin var slept.
Tá plagdi eg eisini at ganga til neyta. Hetta var eisini uppi á oynni. Tað var
ógvuliga bratt og tungt at ganga niðan. Hvørt hús fekk loyvi til at hava eina
kenningarær. Hana plagdi mamma at fóðra inni við hoyggi av hesum fýra
gyllin, sum vit áttu. Vit systrarnar plagdu at hjálpa til, tá vit vórðu so frægar.
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Høvdu líkverju klára
Foreldrini hjá pápa búðu inni hjá okkum. Mamma mátti taka við ábyrgdini
av teimum, sum pápi annars hevði havt.
Abbi doyði árið eftir. Mamma mátti tá eisini hugsa um at fáa hann í jørðina. Hon átti altíð eitt stykki av hvítum toy til at taka til sum líkverju. Hetta
plagdu fólk yvirhøvur at liggja inni við. So var tað at fáa viðin til kistu, og tað
mátti mamma so eisini syrgja fyri. Mamma mátti eisini fáa onkran at hjálpa
sær við at smíða eina kistu.
Aftur at hesum kom, at omma bleiv í ørviti aftan á skaðadagin. Øllum, hon
møtti í bygdini eftir hetta spurdi hon: „Hava tit sæð teir? Hava tit hoyrt nakað
frá teimum?“ Men skjótt legðist hon í seingina og gjørdist røktarsjúklingur
við øllum tí stríði, hetta hevði við sær. Omma lá nøkur ár í seingini á hendan
hátt. Eg havi vist verið út móti skúlaaldri, tá ið hon doyði. Tað hevur tí verið
so tungt hjá mammu at fara gjøgnum hetta umframt missin av manninum.
Mamma segði altíð, at tað var gott, at hon átti eini deilig hús, sum vóru
skuldarfrí. Hon fekk onga fíggjarliga hjálp av nøkrum slag. Trygging var
eingin, og hon slapp ikki so mikið sum undan at rinda jarðarskatt fyri tað
sindrið av jørð, sum var í húsinum.
Pápi var 43 ár, tá ið hann doyði, og mamma var nakað yngri. Mamma varð
stundum spurd, um hon ikki fór til Havnar at búgva. Har kundi tað kanska
verið lættari at klára seg. „Men hvat skuldi eg gera í Havn?“ Nei, hon skuldi
ongan veg.

Konufólkið kastaði nót
Hestur var eitt gott seiðapláss. Tá ið tey kastaðu nót, vóru konufólkini altíð
uppií á landi at draga nótina. Og vit børn um skúlaaldur, vit hjálptu eisini til
upp á okkara máta og fingu seiðin niðanfrá.
Vit høvdu eitt so gott og stórt loft. Tá ið nótin hevði verið brúkt, varð
hon vaskað og turkað. Hon varð síðan hongd á stakitt rundan um kirkjuna.
Tá hon var turr, varð hon borin út á loftið hjá okkum uppi undir væðingini.
Loftið var stórt, og har var bara eitt kamar. Vit fingu ein nótarpart fyri at
goyma nótina. Tað var eitt kvett.
Mamma dugdi so væl at fáa burturúr. Hon gjørdi knetti og frikadellur, so
leingi seiðurin var nóg feskur. Seiður var eisini hongdur upp. Mamma flakti
eisini seiðin, og hann var saltaður. Livurin varð eisini brúkt. Seiðurin kundi
vera kókaður í livur ella eisini steiktur í livur. Áðrenn mína tíð bræddu tey
eisini livur í Hesti.
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Seiðanótin varð goymd uppi á loftinum í barndómsheiminum hjá Ingibjørg.

Mamma dugdi eisini so væl við mati. Hon hevði eisini verið burtur, tá ið
hon var ung, og hon hevði tænt í Havn. Millum húsini, har hon tænti, var
hjá Amaliu og Grønlands Johan. Hetta var eitt av teimum „fínu“ húsunum
í Havn. Johan hevði verið kolonibestýrari í Grønlandi. Hon var dóttir gamla
sýslumannin Müller, og hon hevði privatskúla í nógv ár, eftir at tey vóru
komin heim aftur. Eisini hevði mamma tænt hjá Conrad Nicolajsen, kendur
sum postførari, og sum tann, ið legði navn til Konradsbrekku, nú Gríms
Kambans gøtu.
Mamma hevði altíð góðan mat. Nakrar hønur hevði hon eisini, so tað fekst
altíð eitt sindur av eggum. Hon steikti eisini grindabúffar, sum tað kallast í
dag. Tað var ikki vanligt tá.
Tá so grind var, fingu vit grindapartar. Tað kundi vera, tá grind var í Havn
ella í Vágum. Matthias Thomsen, sum var slektaður úr Vágunum og gifti seg
til garð í Hesti, var grindaformaður. Tá ið grind var í Sandoy, vóru hestmenn
sjálvandi við. Tá áttu fólk í Hesti eisini heimapart.
Mamma dugdi eisini so sera væl til hendurnar. Hon kundi seyma, og hon
kundi veva. Var onkur, sum bað hana um at veva sær til einar buksur ella at
seyma sær eina skjúrtu, so gjørdi hon tað. Mamma bant og spann eisini.

Torv uppi á oynni
Nógv gekk út upp á gerðabýti. Onnur gjørdu okkum beinar aftur fyri tað,
sum vit gjørdu fyri tey. Tað var tað sama, tá ið torv skuldi skerast. Onkur
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bjóðaði sær til at skera torv hjá okkum. So gjørdi mamma okkurt fyri tey
afturfyri, til dømis at seyma teimum klæði. Onkur velti okkum eina lítla
veltu, so vit høvdu nokk av eplum.
Men alt hetta mátti mamma skipa fyri einsamøll. Eg havi ofta hugsað um
tað. Vit sum børn høvdu tað gott, men hjá mammu at vera forsyrgjari var
strævið. Ongantíð minnist eg hana klaga. Eg minnist, at eg plagdi at hoyra
hana fara upp um morgnarnar. Hon skavaðist í køkinum at kyka og slíkt.
Torvið var heilt uppi á oynni. Hvørt hús hevði sínar torvheiðar. Sjálv mátti
mamma bera torvið til hús. Eg kann minnast sum barn, at hon fór nokk so
tíðliga um morgnarnar niðan á oynna, áðrenn tað var blivið ordiliga ljóst. Eg
minnist eisini, tá eg havi verið eini fimm ár og systir mín sjey ár, at hon beindi
svávulpinnar og knívar burtur og bant vindeyguni hvørja ferð, hon fór avstað.
Vit gjørdu vist einki býtt, men hetta gjørdi hon fyri at vera púra sikkur. Serliga út móti heystinum kundi hon vera tríggjar ferðir um dagin uppi á oynni.
Hvør túrur tók út ímóti trimum tímum. Tað kundi fara allur dagurin. Millum torvferðirnar royndi hon at fáa ketilin kókaðan, og meðan hon bíðaði, sat
hon altíð og las í Bíbliuni, og so sang hon fyri seg sjálva. Hesar sangir dugdi
eg uttanat, tá ið eg varð konfirmerað. Tey vóru so føst í Harranum. Tað var
tann troystin, tey høvdu. Tá ið mamma var í torvi, vóru vit vanliga saman
við øðrum børnum. Hon setti okkum altíð ein bita, so vit kundu fáa okkum,
meðan hon var burtur. Ein uppgáva hjá mammu var eisini at skiftast við hini
bygdarfólkini um at leggja torv í ovnin í skúlanum og leggja so nógv torv
har, at tað var heitt fyri dagin. Eisini skuldi skúlin vaskast tríggjar dagar um
vikuna, og tað var á sama hátt.
Tað vóru eini 25 hús í Hesti. Tað var ein sovorðin missur í Hesti skaðadagin, tað var øgiligt. Tó rýmdi eingin úr Hesti, men nú umstøðurnar eru so
góðar, nú rýma øll.

Dreymar
Sum ofta er við slíkum vanlukkum, varð eisini her sagt frá dreymum, sum
kundu fatast sum eitt varsil.
Oddmar, sonur tann umrødda Hans Poulsen, hevur greitt frá einum
dreymi, sum nógv varð tosað um. Ein dagin fólk var savnað inni í skómakaraverkstaðnum hjá Hans Jacob Niclasen, kom Esmar inn. Hann fortaldi
frá einum dreymi, hann hevði havt. Hann hevði sæð ein mann uppi á Snið,
sum er gøtan niðan á oynna. Hann hevði sagt nakað soleiðis: „Tað skal ikki
vera leingi til tað, sum vendir upp á Hestoynni, skal venda niður.“ Tann fyrri
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báturin, sum gekk burtur, kallaðist júst Hestoyggin. Bátsformaðurin, Hans í
Sakrastovu, gjørdist líkbleikur og slapp sær út. Tað var heldur ikki hann, sum
gav útróðrarboð feigdardagin. Tað vóru eisini frásagnir um dreymar aftan á
skaðadagin. Mamma tosaði tó ongantíð um slíkt.

Aftur at rógva út
Í Hesti fóru menn skjótt aftur at rógva út aftaná skaðadagin. Tað var einki
annað at gera. Tað hevur altíð fiskur verið keyptur í Hesti, men tann, sum tá
keypti fisk, man hava verið pápi Jóan Kristian, Poul, sum hevði handil. Fiskurin varð flaktur og saltaður, og hetta gav nakað av arbeiði.
Seinni var tað Hans Jacob Niclasen, sum tók ímóti fiski, og tað gjørdi
hansara handil inntil nýggjari tíð. Ræsti fiskurin úr Hesti var jú kendur!
Bjørgini vórðu eisini søkt, men tað burdu tey kanska ikki, tí tey vóru so
leys og vandamikil.
Men teir, sum vóru ungir fóru í bjørgini. Millum aðrar var Hans David
í Fagrastovu ein so óførur bakkamaður. Teir tóku bæði lunda og havhest og
eisini annan fugl.
Vit fingu landpart av fugli í mun til ta jørð, vit áttu. Tað sama var, tá ið teir
fóru eftir eggum. Hetta gav nakað av sær.
Men tá ið systir mín, Óluva, giftist við Johan Zachariassen, og hann lá
heima eitt summarið, fingu vit nógvan fugl.

Gott ferðasamband
Tað, eg kann minnast, hevur altíð verið hampiligt samband út í Hest við
mjólkarbáti. „Dúgvan“ hjá mjólkarforsýningini sigldi tvær ferðir um vikuna.
Tí lá tað eisini væl fyri at senda mjólk til Havnar.
Men var brúk fyri tí, fekk mamma altíð onkran at føra seg um fjørðin til
Velbastaðar. Tað tók bara eina løtu við báti yvirum, og so fór hon til gongu til
Havnar. Hetta tók um tveir tímar. Tá var eingin vegur. Vit máttu fara niðan
gjøgnum Steinabrekku, hon er tung at ganga. Hetta fírdu fólk tó ikki fyri tá
í tíðini.
Tað var gott samband millum fólk í Hesti og Velbastað. Tað vóru fleiri
giftur millum fólk í hesum bygdum.
Tað hevur eisini verið eitt livandi samband millum Hest og Havnina. Tað
vóru jú hestkonur, sum vóru giftar til Havnar og havnarkonur, sum vóru
giftar út í Hest.
Omma mín, Poulina, var úr Havn. Pápi og Poli í Dali vóru systkinabørn.
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Omma skrivaðist Kjeld sum genta, og tað var vist langabbin, sum var ein av
hesum konstablunum, sum komu til Føroya at arbeiða á Skansanum. Hann
var norðmaður og skrivaðist Jens Kjeld.
Tað var altíð so væl millum húsini hjá okkum og hjá Margrethu og Sigmund Arge. Hetta hevur verið vegna sama skyldskapin.
Hetta komst eisini av mostur, Amaliu, sum giftist til Havnar við Nikláa
Skála. Tey búðu í sama grannalagi.
Abbi og omma tín, Poli skómakarin og Malla, búðu eisini har, og eg kendi
tey. Eg kendi eisini Lisu hjá Pola, mammu tína, sum var nøkur ár eldri enn
eg. Hon giftist jú eisini til Gøtu.

Skúlin
Í skúlanum vóru vit umleið 20 børn. Vit vóru tveir klassar. Vit høvdu góðan
skúlagang. Tá ið eg fór í skúla, bleiv Malvina Clementsen lærarinna, sum var
so einastandandi. Hon var ættað úr Húsavík, fødd í 1895.
Malvina var ein deilig lærarinna, men hon legði nógv á børnini. Vit fingu
fyri bæði at lesa og skriva, men vit lærdu eisini nógv. Vit lósu katekismus,
bíbliusøgu, geografi og danmarkarsøgu. Mállæru vil eg slett ikki tala um.
Tað gekk hon høgt uppí, bæði danska og føroyska mállæru. Seinni fingu vit
kirkjusøgu og heimssøgu afturat.
So var eisini eksamin. Prósturin og yvirlærarar komu út og hildu eksamiu.

Samband við Koltur
Vit høvdu nógv samband við Koltur. Lærarinnan átti eina viku av hvørjum
mánaði í Koltri. So kundi tað henda, at hon ikki slapp aftur fyri veður. Tá
kundi hon vera 14 dagar í Koltri út í eitt. Men fyri tað sluppu vit ikki at taka
okkum av løttum í Hesti. Hon gav okkum ríkiligt fyri bæði at lesa og rokna.
Tá ið eg var ung, vóru Niclas og Karin bóndafólk í Koltri. Ein sonur teirra
var kendi bátasmiðurin Niklas í Koltri. Feðgarnir vóru báðir bátasmiðir. Tað
búðu eini 24 fólk har úti tá í tíðini.
Tá koltursfólk kom í Hest, vóru tey ofta hjá okkum. Tey gistu eisini, tá
tørvur var á tí. Teir plagdu eisini at koma í Hest við fiski at avreiða.
Koltursmenn skóru alt sítt torv í Skopun. Tað var nevniliga einki torv í
Koltri. Teir máttu tískil føra torvið við báti. Var ivaveður, kundu teir støðga í
Hesti eftir líkindum.
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Hestmenn skóru eisini sítt torv í Skopun, til bátarnir gingu burtur í 1919.
Torvið í Skopun var so nógv betri. Tað gjørdist verri torv, fólk fingu, tá tey
bara skóru í Hesti.
Men nú var so lítið mannfólk eftir at føra ímillum til Skopunar. Tað var
ein rættuligur teinur at rógva til Skopunar. Tað var eitt øgiligt stríð, men tað
hendi so eingin vanlukka tað, sum eg veit um.
Tað var nakað misjavnt, sum torvið var í Hesti. Tað vóru tey, sum áttu
góðar torvheiðar, men hjá okkum var tað vánaligt.
Tá vit systrarnar vuksu til, máttu vit tíðliga hjálpa til í húsinum. Tað sama
var við at vera í torvi. Vit fóru tíðliga á oynna við mammu. Eisini minnist
eg, at tá ið vit komu úr skúla, fóru vit báðar ofta eftir torvi. So tað var nokk
so strævið.
Í Hesti veltu tey eisini korn fyri mína tíð. Hetta var úti móti Hælinum. Har
var so góður sólargangur.

Minnisvarðin í Hesti.

Konfirmerað og vaksin
Eg bleiv so konfirmerað í Havn 6. oktober 1929. Tá ið vit skuldu konfirmerast, skuldi mamma gera okkum út, eisini við klæðum.
Tað mátti eisini sparast, tá ið tað snúði seg um klæði. Tað, sum systir mín
ikki passaði, varð seymað um til mín. So her fór einki til spillis.
Vit skuldu vera ein mánað burtur. Vit gingu at lesa hvønn dag í Meinigheitshúsinum. Vit lærdu úr Bíbliuni og Katekismus, og so lærdu vit eisini
sálmar.
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Hestbørn blivu altíð konfirmerað í Havn. Vit vóru fýra úr Hesti, tá ið eg
varð konfirmerað. Til samans vóru vit 51 konfirmantar. Tað var Jacob Dahl,
sum konfirmeraði okkum. Henda mánaðin, eg gekk at lesa, búði eg hjá mostur og Nikláa.

Var við at „ferga“
Eg minnist væl fergusiglingina hjá Nikláa. Eg var so ofta í Havn sum barn
saman við mammu, tá ið hon var ørindi í Havn. Eg og dóttir hansara, Ása,
sum doyði ung, vóru ofta við ferguni hjá Nikláa og beiggja hansara Tom. Tað
kundi til dømis vera út á ferðamannaskipið „Dronning Alexandrine“, sum tá
ikki fekk lagt at í Havn. Teir báðir vóru so óvanliga góðir brøður, hóast teir
vóru so ymiskir. Tom var lættur í sinni, meðan Niklái var meira álvarsamur.
Niklái var tá blivin baptist, meðan konan framvegis var kirkjufólk, men tað
var eingin illstøða fyri tað.

Á húsarhaldsskúla
Tá ið eg var konfirmerað, fór eg heim aftur til Hest, til eg var 16 ár. Mammu
dámdi, at vit eisini skuldu fara burtur at síggja onnur viðurskifti. Men knappliga ein dag sigi eg við mammu, at nú fari eg á húsarhaldsskúla uttan at
hugsa um, hvat hetta kostaði henni. Umframt skúlapening skuldi eg eisini
hava serlig klæði. Vit skuldu hava fyrimiddagstoy og eftirmiddagstoy. Eisini
skuldu vit hava seingjarklæði við. Hetta kostaði alt, og tað var jú einki sum
æt studningur.
Men mamma segði einki til hetta. Frammanundan hevði Óluva systir verið
á háskúlanum, men tá búði hon hjá mostur og hjálpti henni.
Eg var so í tríggjar mánaðir á húsarhaldsskúlanum. Hetta var hjá fr. Nainu
Scharlu Nielsen.
Tað var Naina, sum eisini tók stig til at seta hvíldarheimið í Havn á stovn,
og tað er eisini uppkallað eftir henni. Men longu tá eg var har, livdi hon illa,
hon var eisini upp á seg ung, tá ið hon doyði.
Eg vildi eisini sleppa at gera okkurt hondarbeiði. Framvegis hugsaði eg als
ikki um, hvat hetta fór at kosta mammu, eg spurdi als ikki um prís. So býtt
havi eg verið, og einki sigur hon. Men henni dámdi væl, at eg gjørdi hetta. Eg
fór so at brodera myndir og pútur. Eg vevaði ein dúk og gjørdi eisini gardinur
og seymaði onkran kjóla.
Men so kemur rokningin, og hon er 75 kr um mánaðin umframt tilfar
til hondarbeiðið. So eg hugsaði: „Hvat nú, nú rokningin er komin.“ Eg sigi
25

hetta við mammu, og hon sigur: „Eina ferð setti eg tær 300 krónur av í sparikassan,“ og hon gevur mær bókina. Hon bað meg so fara at gjalda, og so
merkiligt var tað, at bara ein króna var eftir í bókini, tá ið goldið var.
Tá var eg aftur heima eina tíð, tí nú hevði systir mín átt fyrsta barnið, og
eg hjálpti henni. Hon fekk fimm børn.

Fólkafundurin í Hesti
Eg var eisini í Hesti til tann tiltikna fólkafundin í 1934, sum Petur Háberg
skrivar um í sínum Hugbirtingum.
Eg tænti tá í Vestmanna og vildi sleppa aftur til fundin. Hetta var árið,
tá ið „Nólsoy“ og „Neptun“ gingu burtur. Tað fórust fleiri vestmenningar
við „Neptun“. Tá merkti eg aftur tann ófrættadám, sum eg mintist aftur frá
skaðadegnum í Hesti. Tað var eitt øgiligt skil, og hetta var líka ringt. Tey
komu upp um morgnarnar og fóru at hyggja, um teir mundu vera komnir
inn. Har vóru eisini menn úr grannalagnum, har eg búði.
Tað var Føroya Ungmannafelag, sum lýsti til fólkafundar sunnudagin 10.
juni 1934 uppi á oynni í Hesti.
Vituliga vóru fólk har úti spent uppá, hvussu veðrið mundi fara at roynast.
Summarið 1934 var sum heild einki serligt til veður, og leygardagurin tyktist
ikki at boða frá nøkrum góðum. Men móti kvøldi tóku tjøldrini at láta so
lystiliga, og tað verður tikið sum eitt gott tekn, ein boðan frá góðum veðri.
Dagurin gjørdist tann bjartasti og heitasti summardagur, menn vistu at siga
frá. Sólin skein bæði oman og niðan frá morgni til kvølds. Havið stóð við
klettin, og vindur rørdi seg ikki.
Fólk í hópatali leitaði sær móti Hestbygd í alskyns førum og úr øllum
Føroyum at kalla.
Vit høvdu nógvar gestir henda dagin. Tað verður hildið, at tey vóru 1.500,
sum komu til fólkafundin. So tað var nógv fólk, sum gekk út og inn. Tað vóru
opnar dyr í hvørjum húsi.
Prósturin Jákup Dahl hevði gudstænastu í túninum. Tað var so nógv fólk,
at tað var ikki hugsingur um, at tey rúmaðust í kirkjuni. Lærarinnan, Lena av
Velbastað, átti eitt orgul. Tað var borið út í tún, og Tummas Nygaard spældi.
Hetta var ein høgtíðsstund fyri øll. Ikki minst tí hetta var kanska fyrstu ferð,
at mong høvdu hoyrt eina gudstænastu á móðurmálinum.
Fólkafundurin var uppi á oynni. Richard Long, formaður í Føroya Ungmannafelag, beyð vælkomin. So var sungin sangurin hjá Jóan Peturi uppi í
Trøð „So harður er streymur í Føroya firði“.
26

Petur Háberg, sum eisini var við henda dagin, skrivar, at „øll henda mannfjøldin sat sum bundin, tá ið Hans Andreas var liðugur, og tað gekk ein løta,
áðrenn hann fekk fólkið at reisast og minnast hinar sjólátnu.“
Eg minnist eisini væl Petur Háberg. Hann var eitt ár eldri enn eg. Hann
var sonur Mallu og Pola skómakaran. Hans Jacob Niclasen lærdi annars til
skómakara hjá Pola. Tí gjørdist eisini eitt serligt vinalag millum tey húsini.
So fór fólkið aftur oman í bygdina, har tað var vitjað inn í húsini at siga
farvæl. Tað var ein ordiligur høgtíðsdagur.

At tæna hjá Sloan og Heinesen
Síðan fór eg so rættiliga til Havnar, har eg kom at tæna í ymiskum húsum.
Tað allarfyrsta plássið, eg hevði, var hjá Ellu og Andrew Sloan. Tey lýstu í
bløðunum, og eg søkti.
Eg var so eina tíð hjá teimum, har var gott at vera. Tey bæði vóru sera
ymisk. Andrew var tann friðarligi, sum ikki gjørdi so nógv um seg, meðan
Ella var tann meira útatvenda. Har vóru børn í húsinum, og har búði eisini
ein ógift systir Andrew, Anna, so har var nógv fólk í húsi.
So blivu samfelagsmøti, og tá bleiv serliga nógv at gera. Her komu nógvir
gestir. Eg minnist Malvinus, beiggja Ellu, sum kom úr Klaksvík, og konuna
Daniellu. Tey vóru so fitt fólk. Eg plagi at siga, at einastu ferð eg havi fingið
„drykkipengar“, tað var frá Malvinus. Hann gav mær 2 krónur, og hetta var
nógv tá.
Tey vóru sera fitt at vera hjá, tað má eg siga.
So var eg eina tíð nokk so leingi hjá Evald Arge. Hann búði, har Niels L.
Arge handlaði. Eg fór at passa hana upp. Hon átti trý børn.
Eina tíð var eg hjá Carolinu og Zakarias Heinesen, foreldrunum hjá
Williami. Tey búðu tá í Heinesens húsi, sum tað enn verður kallað.
Húsini tá høvdu ravmagn, men tað var bara til ljós, ikki nakað til at arbeiða
við. Ikki eingong hjá Heinesen var eitt elektriskt strúkijarn. Men tá komu
primussar, og tað lætti nógv um.
Tey bæði, Carolina og Zakarias, vóru gomul og nakað so ússalig tá, og tað
var nokk so strævið. Tá var einki, sum æt heimahjálp, so tað var ein køksgenta, Estrid úr Suðuroy og eg. William kom inn á gólvið viðhvørt.

Gift til Gøtu
Eg varð so gift við Óla Jákup Hansen frá Gøtugjógv, Jakku hjá Hans bónda,
sum hann varð kallaður. Hann átti eina systur í Havn, Katrina hjá Talis. Ein
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sonur teirra var Carl, formaður í Havnar Arbeiðsmannafelag. Jakku vitjaði
systrina, og tá eru vit komin at kennast.
Jakku var einkjumaður. Hann hevði verið giftur við Floru, dóttur Johonnu
Sofíu og Tummas í Funningsfirði, men hon var deyð av tuberklum í 1943 frá
trimum børnum.
Jakku var so keddur av, at børnini vóru so langt burtur. Turid og Árant vóru
bæði norðuri í Funningsfirði, og hetta var langt burtur tá í tíðini. Heðin búði
hjá ommuni og abbanum, Hansi og Biritu.
Annars var tað ikki nakað, sum eg droymdi um, at blíva bóndakona. Eg
komi so til Gøtu í 1946, 31 ára gomul, og havi tískil nú verið í Gøtu í meira
enn 60 ár.
Turid kom beinanvegin til Gøtu, men Árant kom nøkur ár seinni. Honum dámdi so væl at ganga í skúla í Funningsfirði, sum var í húsunum hjá
ommuni. Men hann gekk so síðsta árið í skúla við Gøtugjógv, har hann eisini
býr nú.
Eg fall væl til í Gøtu, men eg saknaði tað góða samband, sum vit í Hesti
høvdu havt við Havnina. Úr Hesti kundi altíð sleppast til Havnar. Hetta var
eitt sindur øðrvísi í Gøtu, har ein skuldi passa seg til rutuna, sum ikki altíð
var so lagalig.
Tað lá heldur ikki so væl fyri at ferðast, tá ein var bundin at eini kúgv.
Børnini gingu í skúla, og tað var eisini meira bundisligt. So viðhvørt longdist
eg eitt sindur suður aftur til Havnar, har eg hevði verið so nógv.
Jakku fór burtur til skips beinanvegin. Hetta var beint í tí stóra kavanum í
1947. Tá stóð ein kúgv í kjallaranum hjá okkum. Seyðurin varð koyrdur inn
í hoyggjhúsið og kjallaran hjá okkum.
Hetta var eitt slíkt stríð, at eingin trýr tí. Tað skuldi jú dragast hoyggj til
øll hesi kríatúr. Ikki koyrdu vit seyðin út aftur fyrr enn 11. apríl. Kavin lá í
samfullar 11 vikur. Tað var einki, sum æt kavarudding tá í tíðini.
Tá sóu vit berar plettar í haganum. Tá koyrdi gamli, Hans, seyðin út, tí
vit kundu ikki brúka meira hoyggj til seyðin, um vit skuldu behalda neytini.
Mamma var 86 ár, tá ið hon doyði í 1963. So hon sat einkja í eini 44 ár.
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1920:

STØRSTA SKAÐAÁRIÐ

„HELENA“, „KRISTINA“, „KAREN“ OG „PURITAN“
Árið 1920 var av sonnum eitt feigdarár í Føroyum. Vit mistu ikki
færri enn 61 fólk á sjónum, sum er hægsta tal í nýggjari tíð. Eftir
teimum keldum, sum finnast, skal her verða roynt at lýsa vanlukkurnar hetta ár.

„Kristina“ og „Helena“
Skipini fóru sum vanligt avstað um várið, vanliga februar-mars og vóru væntað aftur tveir-tríggjar mánaðir seinni. Tað var ikki fyrr enn, tey ikki komu
aftur, sum væntað, at fólk fóru at gruna, at tað var okkurt galið. Menn kundu
hava verið deyðir í mánaðir, meðan fólkið heima helt væl standa til.
Ikki var tað fyrr enn 14. juni, at Føroyatíðindi kundu koma við eini grein
við yvirskriftini:
To færøske Kuttere forliste,
„Farvandene ved Islands Sydkyst har med rette Ord for at være meget farlige
for Sejlads og Fiskeridrift. Fransk og engelsk Fiskeri var drevet ved Kysterne
af Sydisland i mange Aar, før Færinger dristede sig derop paa den Aarstid,
hvor der er størst Udsigt til rigelig Fangst, men Indsatsen af Menneskeliv og
Fartøjer er til gengæld ogsaa meget betydelig.
Men mens særlig Franskmændene med deres store og i Paalandsstorm lidet
manøvredygtige Fartøjer har været udsatte for store Tab ved Forlis, er Færinger hidtil sluppet forholdsvis godt fra det indtil nu, idet kun én Kutter,
nemlig „Olivia“ [hjá Pola í Dali] af Thorshavn er bleven borte [í 1912].
To Kuttere, nemlig „Suðringur“ og „Teistin“ av Tveraa er strandede, men
Mandskabet reddet, og en Baadbesætning er omkommen under Forsøg paa
at bringe Hjælp.
Indtil nu. Desværre kan det ikke dølges, at alt Haab er ude, og at man
aldrig vil spørge Tidende fra to af vore Kuttere, der er forlist med Mand og
Mus.
„Kristine“ af Klaksvig ført af Axel Sivertsen og med en Besætning paa
15 Mand afsejlede til Fiskeri paa Sydlandet den 21. Februar og er siden da
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sporløst forsvunden. Samme skæbne er overgaaet „Helene“ af Tveraa, ført af
Michel Michelsen og med en Besætning paa 19 Mand. Den sejlede ud fra
Trangisvaag den 26. Februar omtrent samtidigt med Kutterne „Falkur“ og
„Skarpheðin“.
Alle blev de udsat for frygtelige Storme, men medens de to sidstnævnte
slap uskadte fra Turen, gik de to andre Undergangen i Møde. Hvorledes det
er gaaet til, vil for alle Tider forblive en Gaade. Det kan være sket paa Overrejsen. Føreren af „Falkur“ beretter, at han iagttog saadanne Braadsøer, at de
vilde have sendt selv større Skibe end en Kutter til Bunds, hvis de ramte.
Ulykken kan naturligvis ogsaa have fundet sted paa Sydlandet, ved Oversejling eller ved Sammenstød. En fransk Trawler beretter saaledes at have set
to Skibe komme i Kollision og forsvinde fra Overfladen uden at efterlade sig
Spor. Der er som sagt mange Muligheder.
Tabet af de to Kuttere med dygtige Førere og udsøgt Mandskab har vakt
stor Sorg ikke blot blandt de omkomnes Efterladte men i hele Befolkningen,
der i Angst og Spænding forgæves har ventet at spørge nyt fra de savnede.

9 einkjur við 22 børnum
Alene her paa Suderø sidder 9 Enker med 22 Børn tilbage uden Forsørgere.
Noget lignende er utvivlsomt Tilfælde for det andet forliste Mandskabs Vedkommende.
Til Sorgen over Tabet af deres Værn og Støtte kommer desuden Bekymringen for det daglige Udkomme i Fremtiden. Og forsaavidt som de af Forsørgerne indgaaede Forsikringer, samt den af Stat og Kommune ydede Hjælp
til Enkebørn viser sig at være utilstrækkelig, vil utvivlsomt det Samfund, der
i sin Helhed har lidt uerstattelige Tab, med Rundhaandethed vide at træde
hjælpende til.
Kutter „Helene“, der tilhørte Aktieselskabet J. Mortensens Eftf. Tveraa, ansaas for at være et af Færøernes stærkeste og bedste Sejlskibe. Sejl og Redskaber var af første Klasse, saaledes som det bør være paa en Sydlandskutter. Som
Bevis paa, at det var et fortrinligt Søskib tjener, at det aldrig fik en Baad slaaet
i Stykker og som en Sjældenhed revne Sejl. Det var ligeledes paafaldende,
hvor godt det klarede sig i Storm og Søgang og sjælden fik Skade, mens de
andre kom ind med forrevne Sejl og sønderslaaede Baade. Denne Omstændighed tjener ogsaa Føreren til Ære.
Kaptajn Mikkelsen var som Fører ualmindelig ernergisk, dristig og udholdende, hvorfor han ogsaa fulgtes af et glimrende Held og var en af de første
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paa Fiskeriets Omraade. Vi giver en Fortegnelse over Udbyttet de Aar, han
førte Helene.
kr.
1914
480 skpd . . . . . . . . . . . . . .
24.000
1915
535 skpd . . . . . . . . . . . . . .
35.200
1916
710 skpd . . . . . . . . . . . . . .
49.300
1917
325 skpd . . . . . . . . . . . . . .
24.700 bert Suðurlandið
1918
835 skpd . . . . . . . . . . . . . .
99.600
1919
1350 skpd . . . . . . . . . . . . . . 166.000
Tils.
4.235 skpd . . . . . . . . . . . . . . 398.800
En gennemsnitsfangst paa ca. 66.500 kr. om Aaret er ret Enestaaende. Alt
for tidlig, synes man, afsluttedes mange flinke Mænds Virksomhed til Bedste
for deres Familie og det Samfund, de tilhørte.

Um „Helenu“
Páll Nolsøe greiðir frá í Siglingarsøguni, at tað var Christian hjá Ludda í Dali
í Havn, sum keypti „Helenu“ til Føroya í 1899. Hon var tá dammslupp. Hon
var bygd í 1882 og merkt 93 tons.
Mikkjal Michelsen í Búð í Hvalba hevði ført „Helenu“ síðan 1912. Hann
var føddur 23. apríl 1885 og tók skiparaprógv hjá Jens í Dali í 1908.
Fyrsta skipið, Mikkjal í Búð førdi, var „Sildberin“ í 1909 og 1910. Síðan
førdi hann „Kjógvan“ í 1911-1913.
Mikkjal var giftur, og konan var úr Sandvík. Tey fluttu til Hvalbiar aftan á
vanlukkuna. Húsini á Tvørábakka, har tey búðu, blivu so seld.
Ein av manningini var Jóan Jákup Ludvig. Hann ætlaði at fara á læraraskúla
og skuldi ikki við henda túrin. Men hann fór kortini, tí onkur av manningini
hevði givið avboð. Tveir beiggjar hansara, Poul Johannes og Meinhard, gingu
burtur við „General Gordon“ í 1924.
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Henda myndin er av 16 av teimum 19 monnumum við „Helenu“. Sum ofta er, hava fólk verið ov sein at fáa sett navn á myndirnar. Tí
eru bara nøkur fá nøvn til hesa mynd. Ovast uttast vinstru megin er Johannes Bolstad úr Sandvík. Nr. 2 høgrumegin frá er Jens Sigvard Mikkelsen.
Uttast vinstrumegin í miðraðnum er beiggi hansara Johan M. Michelsen. Í niðasta raði næstuttast vinstrumegin er Jens Ludvig. Mittast í mittasta rað er. Kennast fólk við aðrar á myndini vil eg fegin frætta.

32

Elsa f. Hammer og Daniel Jacob Ludvig mistu tríggjar synir við „Helenu“ og „General
Gordon“.

Poul Johannes gekk burtur við „General
Gordon“.

Jóan Jákup gekk burtur við „Helenu“.

Við Helenu fórust:
• Mikkjal í Búð, skipari, 35 ár. Eftir sótu einkja og fimm børn.
• Mortan Holm í Geilini, bestimaður, 27 ár. Eftir sótu einkja og tvey
børn.
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•
•
•
•

Tummas Strøm, 27 ár. Eftir sótu einkja og trý børn,
Óli Vilhelm Holm, 25 ár.
Óli Skaalum, 25 ár.
Jóan Jákup Ludvig, 21 ár
Hvalba

•
•
•
•

Niels Jákup Poulsen, 38 ár. Eftir sótu einkja og trý børn.
Jenis Hansen, 25 ár.
Dánjal Johannes Fritjof Bolstad, 17 ár.
Johannes Poulsen, 31 ár.
Sandvík

•
•
•
•

Hans Pauli Thomassen, 29 ár. Eftir sótu einkja og tvey børn.
Anton Martin Fr. Henriksen, 30 ár. Eftir sótu einkja og tvey børn.
Johannes Joensen á Sondunum, 39 ár.
Tummas Marius Thomassen, 21 ár.
Tvøroyri

• Georg Vilhelm Thorsteinsson, 32 ár, Trongisvágur. Eftir sótu einkja og
tvey børn.
• Jaspur Juel Vang, 25 ár.
• Tummas Pauli Stenberg, 21 ár.
Froðba
• Johan M. Michelsen, 21 ár.
• Jens Sigvard Ingvald Mikkelsen, 27 ár. Eftir sótu einkja og trý børn
Skúvoy
• Óli Johan Joensen, 32 ár. Eftir sat einkja.
Skarvanes.

Meira um „Kristinu“
Vanlukkan við „Kristinu“ rakti Gjógv ógvuliga meint. Seks av teimum 16
monnunum vóru frá Gjógv. Petur J. Sigvardsen greiðir meira frá hesi vanlukku í síni Gjáarsøgu.
FF-blaðið hevði í 2004 eina samrøðu við Andrew Godtfred, son Dias á
Heyggi, kendur skipari og reiðarí í Vági. Hann segði m.a. um „Kristinu“:
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„Í 1913 keypti pápi sjálvur skip, ið hann nevndi „Kristina“ eftir konuni.
„Kristina“ var nógv besta skipið í Føroyum øll árini, pápi hevði hana, og hon
fiskaði betur og betur hvørt ár, sum gekk. Í 1915 fekk hon 850 skippund, í
1916 fekk hon 950 skippund og í 1918 fekk hon 1050 skippund.
Í 1919 keypti Kjølbro saman við Axel Sivertsen „Kristinu“, men hon gekk
burtur árið eftir. Eg havi hoyrt, at Kjølbro mundi farið av knóranum tá, tí
hon var ikki tryggjað.“ Trupulleikin var tann, at Kjølbro slapp ikki at tryggja
skipið meira enn kr. 30.000, hóast tað kostaði kr. 80.000.
Teir fóru avstað 21. februar 1920, og um hesa tíðina var rættiligt illveður,
men teir eru kortini helst komnir til Íslands í øllum góðum. Men tann 28.
februar brast hann á við einum slíkum ódnarveðri, sum eingin tá visti makan
til, og sum eisini merktist við Gjógv. Tað frættist einki aftur frá skipinum,
uttan nakrar leysasøgur um, at skipið var sætt av ymsum, men hetta gjørdi
bara ilt verri.
Peter Jacob Sigvardsen hevur fingið vissu fyri, at „Kristina“ sakk eftir ein
samanstoyt.

Axel gjørdist skipari 22 ára gamal
Dinnafía Ferjá vð Gjógv visti eisini
okkurt at siga um „Kristinu“:
„Eg var knappliga trý ára gomul tá.
Men kortini minnist eg, at á jólum
1919, sum „Kristina“ fór avstað í februar, at menn frá Norðskála høvdu verið
við Gjógv og dansað. Mamma átti so
nógva slekt har. Axel Sivertsen, skiparin á „Kristinu“, var gjáarmaður. Hann
var uppvaksin í Svínáum hjá ommusystur síni. Mamma hansara doyði, tá
ið hann var tríggjar vikur gamal. Hon
var systir abba í Jákupsstovu, og hon var
ikki meira enn 25 ár, tá ið hon doyði.
Mamman æt Katrina, kallað Trina, og
var gift við Petur Jakku á Fløtti.
Axel Sivertsen gjørdist bara 25 ár.
Axel vaks upp í Svínáum hjá Elsu,
sum var systir Katrinu, langommu í Svínáum. Hon var ommusystir Axel.
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Seinni giftist ein dóttir Elsu út til Fugloyar. Hon hevði Axel við sær. Tá hevur hann verið eini sjey ár. Tey kallaðu hann Axel á Stræti, sum var húsanavn á
Kirkju. Hann bleiv trúlovaður í Klaksvík við eini dóttur Jákup á Biskupstøð,
sum æt Elsa. Tey høvdu grundað í Klaksvík. Hann var ein ungur skipari. Í
1917 førdi hann, 22 ára gamal, „Elsu“ hjá Niels J. Mortensen á Tvøroyri.
„Elsa „varð niðurskotin á bankanum av týskum kavbáti 23. mai hetta ár. Ein
hálvbeiggi Axel, Jákup Martin, var eisini við bara 17 ára gamal. Øll manningin fór í bátin, tá ið teir sóu kavbátin, og teir fingu boð um at rógva yvir til
hann. Skiparin og fýra av manningini fingu boð um at koma umborð í kavbátin, meðan hinir róðu aftur til skipið við týskarum, sum løgdu spreingievni
í skipið. Ein av teimum, sum fóru umborð á kavbátin, var Jákup Martin, og
týskarar høvdu verið so blíðir við henda unga dreingin, at teir høvdu bjóðað
honíum sjokulátu. Hann var ein av teimum, sum doyðu við „Kristinu“.

Hetta er helst manning á „Vágoynni“, sum Axel førdi undan „Kristinu“. Menninir eru í
aftara rað vinstrumegin frá 1. Rasmus Nysted, Norðskála, 2. Jens Klæmint Danielsen,
Svínoy, 3. Marius Hansen, Árnafirði, 4. og 5. ókendir, 6. Johannes Danielsen, Svinoy 7.
ókendur.
Í fremra rað eru 1. Sofus á Sagbeinki, 2. Bróðir hansara Mikkjal Pauli Eliassen, báðir
av Kirkju, 3. Axel Sivertsen, 4. Andreas Johannesen, Gjógv og 5. Edmund Nysted,
Norðskála.
Av hesum fórust við „Kristinu“: Rasmus Nysted, Jens Klæmint Danielsen, Johannes
Danielsen, Axel Sivertsen, Gjógv, Andrias Johannesen og Edmund Nysted.
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Elsa seymaði útstýr eftir at vónin var mist
Elisabeth, dóttir Elsu, sum var trúlovað
við Axel Sivertsen, greiðir frá, at hon
fyri nógvum árum síðan fekk at vita frá
Diasi á Heyggi, at Axel var ikki serliga
fegin um keypið av „Kristinu“. Hann
helt vist, at hetta var ein ov stórur biti
fyri ein so ungan mann.
Axel og Elsa skuldu giftast, tá ið teir
komu aftur. Elsa seymaði útstýr, og hon
fekk seg ikki at trúgva tí, at „Kristina“
var burturgingin. Hon helt fram at
seyma eftir tað, at fólk annars høvdu
mist vónina um skipið. Hon misti ikki
bara drongin, men eisini sín 15 ára
gamla beiggja, Sámal, við „Kristinu“.
Elsa fór seinni til Suðuroyar at læra Elsa vildi ikki trúgva, at drongur henntil skraddara. Í 1927 varð hon gift við ara var burturgingin.
Nielsi Absalonsen av Viðareiði, og tey
fingu fýra børn. Tey bygdu á grundini í Klaksvík, sum Axel hevði gjørt. Tað
var altíð sera gott samband millum Elsu og ættina hjá Axeli við Gjógv, og tað
var javnan, at tey vitjaðu hvør hjá øðrum bæði við Gjógv og í Klaksvík. Elsa
gekk eisini alla sína tíð við ringinum hjá Axeli, og er hann enn í ættini.

Misti tveir synir og fosturson
Sum nevnt, høvdu teir verið við Gjógv og dansað. Edmund var ein. (NorðskálaDánjal, systkinabarn abba Dinnufíu, var pápi hansara. Ísak æt eisini ein annar
beiggi hansara, og var hann eisini við. Dinnafía greiddi frá:
„Eg minnist seinni, at tey snakkaðu um, at „Kristina“ var forlist. Dánjal
Nysted, hann var pápi Ísak og Edmund, og fosturpápi Axel, yrkti ein sera
vakran sang um hesa hending. Hann var yrktur í 1921 og var 32 ørindi. Eg
minnist onkur ørindini, og tvey teirra ljóða soleiðis:
En Sørge-Sang jeg nu synge vil
om mine to Sønner kære,
som drog til Island i Februar,
jeg saa dem ikke mere.
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De var altid hinanden saa kær,
de tre havde samme Vugge.
Den vugge for min bevidsthed staar,
til mine Øjne sig lukke.
Allur sangurin er prentaður í Gjáar søgu hjá Petur J. Sigvardsen. Sum sagt
vóru eisini gjáarmenn við. Umframt Aksel var eisini Petur Jakku, pápi hansara, og hálvbeiggin, Jákup Martin, so teir vóru tríggir úr tí húsinum. Og so
vóru tveir synir Hans Jakku í Gortru og Siggu. Teir vóru Poul Johannus og
Andrias. So var ein annar, sum æt Andrias. Hann var slektaður av Tvøroyri.
Hann var komin norður til Gjáar at vera hjá Henriettu mostur síni. Pápi
hansara æt Andrias á Durtufløtti í Porkeri. Hann var skipari og doyði ungur av sjúku í 1911. Konan sat eftir við fimm børnum og gekk við tí sætta.
Andrias kom tískil norður til Gjáar at vera. Hann var tvíburi, og systir hansara
æt Anna. Mamma teirra var úr Sámalsstovu við Gjógv og var gift suður á
Tvøroyri. Andrias doyði so við „Kristinu“ bara 15 ára gamal.
Anna gjørdist nokk so gomul. Hon bleiv ikki gift og lærdi til fotograf og
arbeiddi eisini sum fotografur.“

Eisini ringt at vera reiðari
Jógvan F. Kjølbro hevði keypt Kristinu saman við Axeli og Kjølbro var tískil
reiðari. Hann hevur greitt frá, hvussu tungt hetta eisini var hjá sær. Hann
fekk sjálvsagt dagliga fyrispurningar frá avvarðandi, um nakað var frætt frá
„Kristinu“, og hvørja ferð mátti hann geva sama tunga svar, at einki var frætt.
Men ein dag mátti hann seta seg niður og skriva bræv til tey avvarðandi, at
her var eingin vón. Kjølbro kom fleiri ferðir seinni í somu støðu, og hetta
hevði stóra ávirkan á hann.

Manningin á „Kristinu“
•
•
•
•
•
•
•
•
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Axel Sivertsen, Gjógv, 25 ár.
Andreas Johannessen, Gjógv, 21 ár.
Joen Rasmussen, Norðskála, 27 ár
Peter Jacob Sivertsen, Gjógv, 54 ár.
Magnus Fr. Steffensen, Árnafirði, 30 ár.
Joen Isak Nysted, Norðskála, 23 ár.
Rasmus Nysted, Norðskála, 23 ár.
Edmund Nysted, Norðskála, 18 ár.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poul Johannes Johannesen, Gjógv, 26 ár.
Joen Edvard Nysted Justesen, Hvannasundi, 18 ár.
Just Ludvig Justesen, Hvannasundi, 24 ár.
Jens Clement Danielsen, Svínoy, 20 ár.
Johannes Danielsen, Svínoy, 17 ár.
Andreas Johannes Djurhuus, Gjógv, 16 ár.
Samuel Jacobsen, Klaksvík, 15 ár.
Jacob Martin S. Sivertsen, Gjógv, 18 ár.
Andreas Johannes Djurhuus, Tvøroyri, 15 ár.

„Karen“ hvørvur eisini
Longu tann 20. september noyðast Føroyatíðindi aftur at koma við eini
ófrættagrein, har tað verður sagt:
„Aaret 1920 har været et sandt Ulykkesaar for de færøske Skibsfiskere.
I Foraaret blev Kutterne „Helene“ af Trangisvaag og „Kristine“ af Klaksvig
borte med Mand og Mus, og den samme skæbne har nu utvivlsomt mødt en
tredje Kutter, nemlig „Karen“ af Trangisvaag.
Men medens de to førstnævnte bukkede under for Storm og Søgang eller
forliste ved Sammenstød, er „Karen“ utvivlsomt forsvundet i Bølgerne under
Omstændigheder, som man hidtil ikke har regnet med, naar Talen er faldet
paa de Farer, der stedse truer vore Sømænd under udøvelsen af deres Dont i
de urolige Farvande ved Island og Færøerne.
Kutteren er ganske sikkert minesprængt, hvad enten det nu skyldes Sammenstød med en Mine eller Forsøg paa at uskadeliggøre en af disse.
Omtrent ved den Tid, da Minerne først observeredes ved Langanes, befandt
„Karen“ sig i dette Farvand, efter hvad de hjemvendte Fiskere beretter, men
allerede kort efter havde man mistanke om, at Kutteren var bleven borte, da
den ikke blev set ved Næsset af et eneste af de Skibe, der til stadighed befandt
sig her og derfra satte Kursen mod Hjemlandet.
Storm af en saadan Styrke, at den kunde gøre Skibe nævneværdig Skade,
var ikke fremkommet, og derfor laa det nær, tilmed da der observeredes adskillige Vrag, at antage og befrygte, at Skibet var blevet minesprængt.
Denne Antagelse er nu bleven til Vished, uden at man dog har mindste
oplysning om, hvornaar og hvorledes Ulykken har fundet Sted. Bortebleven
med Mand og Mus, det er det eneste sikre man ved.
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Tretten af vore raske og uforfærdede Fiskere er ved denne Lejlighed gaaet i
Døden efterladende 9 Enker og 23 uforsørgede Børn. Sorgen kom i dette Tilfælde saa meget mere overraskende, som man mente, at her var Fred og ingen
Fare, da det var Meningen, at Kutteren skulde vende tidligt tilbage fra Fiskeriet ved Island, førend Efteraarsstormene havde rejst sig i deres fulde Kraft.
„Karen“ tilhørte Købmand Thomas Jacob Salmony.

Tríggjar einkjur í sama húsi
Som oftest er det tilfælde, naar Skib eller Baad forliser paa Færøerne, at nærbeslægtede Personer omkommer. Saaledes ogsaa her. Jacob Ludvig Jespersen
og Thomas Juel Jespersen var brødre, og Peter Juel Danielsen og William
Mohr Danielsen ligeledes. Ole Jacob Hammer omkom tilligemed sin søn Jens
Hammer, og Axel Ludvig Danielsen tilligemed sin Søn Johan Jacob Danielsen
og sin Svigersøn Jacob Ludvig Jespersen, der var Skibets Fører. De tre sidstnævnte beboede samme Hus, der nu rummer tre Enker, hvis Sorg over Tabet
af deres Forsørgere er hjerteskærende.
Om Enkerne gælder det, at de alle sammen er fattige, saa at Samfundets
Hjælp her om nogensinde skulde synes at være paa Plads.
Den korte Strækning af Tveraa, der benævnes Tveraabakke, imellem Hvidenæs og Indsejlingsfyret, hvor der findes 18 Beboelseshuse, er blevet haard
ramt ved Aarets 3 Forlis.
Med „Helene“ omkom 2 Mand, med „Kristine“ 1 og nu med „Karen“ 7
Mand, i alt 10. Man bruger et mildt udtryk, naar man siger, at Sorgen, der
har ramt dette lille Kvarter af Pladsen, er helt overvældende.

Um „Karen“ TG 437
Samb. Pálli Nolsøe var „Karen“ bygd í 1880 í Grimsby. Hon var dammslupp
og merkt 69 tons. Í 1899 varð hon seld til Esbjerg og fekk navnið „Karen“.
Haðan keypti Tummas Jákup Salmony keypmaður í Trongisvági í 1908 hana.
Skipari á „Karen“ í 1920 var Jákup Jespersen í Ungagarði á Tvøroyri. Hann
var føddur 25. august 1888 og tók skiparaprógv hjá Jensi í Dali í 1914. Hann
hevði árini frammanundan verið til skips við bróðurinum Mortani í Ungagarði og var bestimaður hjá honum í 1912, tá ið hann sló út av „Teistanum“.
Jákup hevði ikki gingið upp á skúla tá, men hann sigldi „Teistan“ inn í
Oyggjarnar í ringum líkindum, og fyri tann góða sjómannsskap, hann her
hevði sýnt, fekk hann 100 kr sum heiðursløn frá Suderø Fiskeriforsikring.
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Manningini á „Karen“:
• Jacob Ludvig Jespersen, skipari,
Tvøroyri, 32 ár. Eftir sótu einkja
og 2 børn.
• Tummas Juel Jespersen, 34, ár,
beiggi skiparan. Eftir sótu einkja
og 4 børn.
• Axal Ludvig Danielsen, í Ungagarði, 57 ár. Eftir sat einkja.
• Jóhan Jákup Danielsen, 29 ár,
sonur Axal. Eftir sótu einkja og 1
barn.
• Petur Juul Danielsen í Ungagarði,
26 ár.
• William Mohr Danielsen, 23 ár.
• Petur Hans Lindberg. Eftir sótu
einkja og 1 barn.
Av Tvørabakka.
•
•
•
•
•
•

Jákup Jespersen var skipari á „Karen“.

Niels Hovgaard, 36 ár,Trongisvági. Eftir sótu einkja og 5 børn.
Niels Tausen, 36 ár. Eftir sótu einkja og 2 børn.
Ólaus Hovgaard, 46 ár. Eftir sótu einkja og 8 børn.
Dánjal Jákup Hovgaard, 63 ár.
Óla Jákup Hammer, 49 ár. Eftir sat einkja.
Jens Hammer, 20 ár.
Hovi

Eftir sótu 9 einkjur og 23 børn.

Vanlukkur og hjálpsemi í Hovi
Ein av teimum, sum gekk burtur við „Karen“, var Johannes Olaus Nicolaj
Hofgaard. Lávus, sum hann var kallaður, var føddur 11. juni 1874 og gjørdist
tískil 46 ár. Hann giftist 28. oktober 1899 við Susanne Maria f. Danielsen,
fødd 7. oktober 1874. Ommudóttir hennara, Hansina Hammer Olsen, kallað
Goje, búsitandi í Syðrugøtu, hevur greitt frá umstøðunum hjá teimum.
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Trina lekti tað, sum læknar ikki kláraðu
Fyrst kann vera nevnt, at Súsanna var
dóttir Jaspur Danielsen og Katrinu í
Meiðlendi. Trina var ein serstøk kvinna,
eitt rættiligt konubrot. Serliga var hon
kend fyri sítt læknakynstur. Hon grøddi
slík, sum til fánýtis gingu til lækna. Dømi
er um mann, sum fekk at vita frá læknanum, at armurin mátti takast av. Hetta
hevði verið ein vanlukka fyri mannin.
Tískil fór hann til Trinu, og hon lekti
hann. Tá ið maðurin seinni hitti læknan,
undraðist hann á, at maðurin framvegis
hevði báðar armarnar. Læknin fekk at Trina í Meiðlendi kláraði tað, sum
vita, hvør ið hevði lekt mannin, og hann læknarnir ikki megnaðu.
meldaði Trinu fyri ólógligt læknavirksemi. „Nei, eg gjørdi ikki annað enn at hjálpa teimum, sum komu til mín,“
greiddi hon frá, og hon varð eisini fríkend.

Lávus náddi ikki at síggja seinasta barnið
Lávus og Súsanna Maria fingu skjótt sjey
børn. Tað vóru tvey og trý ár millum
teirra. Men í 1919 varð Súsanne Maria
aftur við barn. Tað var um reppið, um
maðurin var farin avstað, áðrenn hon
skuldi eiga. Men tað kláraði hann ikki.
Lávus fór avstað 16. juni, og Súsanna
Maria átti fimm dagar seinni, tann 21.
juni. Lávus sá tískil ongantíð dóttrina.
Ein pápabeiggi hansara, Dánjal Jákup
Hovgaard, var eisini við „Karen“, og
hetta gjørdi vanlukkuna fyri húskið enn
størri.
Súsanna misti mannin við „Karen“ í
Seinni varð so staðfest, at eingin pápi 1920 og doyði sjálv longu í 1925.
fór at koma aftur. Gentan varð uppkallað eftir báðum foreldrunum, Laura Susanne. Mamman var 46 ár, tá ið hon
fekk hana. Tað varð sagt, at tað vóru tríggjar „gamlar“ mammur í Hovi, og
42

tær vóru allar brandar. Tað var lítið av hjálp at fáa, serliga um jørð var í húsinum. Sýslumaðurin kom at kanna viðurskiftini, og hann metti, at tey vóru ov
væl fyri til at kunna fáa hjálp, tí tey áttu ov nógva jørð. 11 gyllin vóru í húsinum.
Beiggi Lávus, Danjal, kallaður Danjal
í Smiðjuni, kempaði alt, hann kundi fyri
børnini, men til fánýtis. Annars søgdu
børnini, at teimum kom ongantíð at
tørva nakað.
Einasta hjálp, tey fingu, var ein
50-krónuseðil, sum kom sendandi frá
prestinum Grøn í Kvívík.
Tað var skjótt, at vanlagnan aftur
vitjaði hetta hús. Tann 23. oktober 1925
doyði Súsanna, 51 ára gomul. Tveir
dagar seinni doyði dóttirin, Katrina,
sum var uppkallað eftir ommuni. Tær
fóru báðar til gravar sama dag og fóru í Tveir dagar eftir tað, at mamma var
deyð, doyði dóttirin Katrina. Tær fóru í
eina grøv.
eina grøv.
Hetta var hart fyri børnini. Hildið
var, at tað var ringast fyri tey, sum vóru
so stór, at tey skiltu rættiliga, hvat tey
høvdu mist. Maria, mamma Goje, segði,
at eingin kom yvir at missa mammuna
sum ung.

Pápabeiggin tók um endan
Nú vóru bæði foreldrini deyð, og yngsta
barnið var fimm ára gamalt.
Tá hendi tað sjáldsama, at tann, sum
tók húsið upp á seg, var Danjal, ógifti
beiggi Lávus, eisini kallaður Beiggin.
Tað hevði altíð verið sera góð viðurskifti
teirra millum.
Danjal arbeiddi tá á bedingini á
Tvøroyri. Lønin var 24 oyru um tíman.
Hetta var ikki nógv. Eina ferð fóru teir í

Marin Elisabeth og Maria, døtur
Súsannu og Lávus. Tær mistu pápa,
mammu og systir eftir fá ár.
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verkfall. Tá komu 2 oyru upp á tímalønina. Men hóast hesa lítlu løn keypti
hann fleiri gyllin í jørð.
Danjal var ein hegnismaður, dugdi at umvæla alt møguligt og tók hond í
har, sum tað tørvaði. Hann var úr Smiðjuni, og tí var hann kallaður Danjal
í Smiðjuni.
Goje minnist, at hann var hvønn einasta dag inni hjá teimum, tá ið hann
var blivin gamal. Hann greiddi ofta frá umstøðum í gomlum døgum. Øll
virdu hann. Hann las meira enn tey flestu. Tá ið „Njarðlingur“ kom úr Danmark var eitt bókaskáp umborð. Har vóru millum aðrar bøkur allar Frembøkurnar. Hann las tær allar. Hann var sera vitandi maður, eisini um tað, sum
var frammi í tíðini.
Á Tvøroyri búði hann hjá Agnas, ið tók ímóti logerandi. Har búði Petur
Mohr Dam eisini tá. Teir tosaðu nógv um politikk, eisini um ellisrentu.
Danjal spurdi, hvør ið skuldi gjalda ellisrentuna. Hann kundi snøgt sagt ikki
skilja, at tað skuldi bera til at fáa pening fyri einki at gera.
Dam peikaði á børnini á gólvinum og segði, at hesi skuldu gjalda. Hetta
ljóðaði merkiligt tá, men gjørdist skjótt almenni politikkurin. Sjálvur vildi
hann ikki taka ellisrentu, fyrr enn hann var 70 ár, hóast hann kundi fingið
hana fyrr.
Tá ið Danjal var blivin gamal, helt hann, at hvørt orð, Petur Mohr Dam
hevði sagt, var gingið í uppfyllilsi, og hann gjørdist javnaðarmaður um ein
háls.
Danjal var vinmaður við øll tey, har hann búði á Tvøroyri.
Tað má sigast at vera eitt einastandandi avrik hjá einum einsamøllum manni
at taka eitt slíkt hús upp á seg. Hann dugdi alt, og húsið var so væl passað,
sum nakar kundi gera tað.
Øll børnini vóru sjálvsagt góð við hann, og hann doyði út hjá fosturdótrini,
Marin Elisabeth.
Tá ið hann fylti 90 ár, varð nógv gjørt burtur úr degnum, millum annað við
at bjóða kransakøku. Tey hildu tá fyri við Danjal, at kransakøku hevði hann
ikki fingið fyrr. Jú, hann hevði í 1900 verið brúdleypi hjá kenda bakaranum
í Havn, Andreasi í Horni f. 1874 og hevði fingið kransakøku tá. Men slíka
hevði hann ikki sæð síðan tá. Andreas hevði nevniliga rimmarbrúdleyp bæði í
Havn og í Øravík, haðan kona hansara, Jacobina, var ættað.
Tað var annars tað sjáldsama við børnunum í húsinum, at tey øll búsettust
í Hovi. Hetta man Danjal eiga sín part av æruni av.
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Danjal í Smiðjuni millum Volmar, son Agnes, sum hann búði hjá á Tvøroyri og Andreu
Strøm, fosturdóttur Agnes.

Fýra brøður doyðu á sjónum
Ein annar sum, fórst við „Karen“, var
tann 36 ára gamli Niels Tausen, giftur við Onnu Malenu. Hann doyði frá
tveimum døtrum.
Her kann verða vert at nevna lagnurnar á sjónum hjá trimum av brøðrum
Niels, sum fingu somu lagnu.
Ein beiggi var Jaspur Tausen, sum
giftist til Eiðis. Hann var við „Florens“
í 1927, tá ið samanstoytur var við „Hafstein“. Greitt er frá hansara søgu í frásøgnini um „Florens“.
Ein beiggi var Martin Tausen. Hann
tók skiparaprógv í 1935. Í 1949 læt
hann „Saksaberg“ byggja.

Niels Tausen fórst við „Karen“. Hann
var tann fyrsti av fýra brøðrum, sum
misti lívið á sjónum.
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Hann gekk burtur við íslendskum báti í 1964, 59 ára gamal. Lívið hevur
ikki verið lætt hjá teimum. Mamman doyði, tá ið børnini vóru smá.
Undir krígnum sigldi hann so gott sum alla tíðina til Onglands við fiski.
Hann fekk orð fyri at vera nervasterkur sum fáur.
Sjálvur misti Martin eisini konuna, tá ið yngsti sonurin, Hendrik, var heilt
lítil.
Beiggin Henrik var føddur í 1899 og tók skiparaprógv í 1920. Í 1929 og
1930 førdi hann „Johannu“. Hann fórst við „Grasinum“ í 1943.

Bygdin Hov var hart rakt av vanlukku.

Vanlukkan í Hovi í 1907:
Elspa í Hovi misti tveir menn og fimm børn
Hov hevur verið ógvuliga hart rakt av vanlukkum á sjónum, serliga árini
1907-1920. Tað kann hava áhuga at taka nakað av hesi søgu við eisini fyri at
lýsa umstøðurnar í bygdini.
Í 1920 fórust fimm mans við „Karen“. 1914 fórust John Danielsen og Hans
Pauli Luid við „Robert Miller“, Hans Pauli Midjord gekk burtur við „Norðstjørnuni“ í 1910 og Niels Anthonius Smidth sló út av „Falkinum“ í 1909.
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Ein ræðulig vanlukka hendi 15. mai 1907, tá ið átta menn og dreingir úr
Hovi druknaðu.
Dimmalætting skrivar um hesa vanlukku, at farið var við einum fýramannafari av Hovi á Tvøroyri eftir einum kalva
hjá trimum av manningini við „Carl“,
sum eisini vóru við bátinum.
Veðrið var gott á morgni, men út á
dagin ilskaðist tað. Tá ið báturin skuldi
fara aftur til Hovs klokkan fýra seinnapartin, var rættiliga illfýsið. Hetta saman
við tí, at báturin var tungur av fólki og
førningi man hava elvt til vanlukkuna.
Dagin eftir varð báturin funnin brotin
saman við einum líki sunnarlaga á Hovsfjørði.

Teir, sum fórust, vóru:
• Johan Olaus Nicolai Hofgaard,
nevndur Lávus Uppi í Stovu, 36
ár.
• Hans Jacob Thomsen, nevndur
Hans í Gloppinum, 27 ár.
• Joen Pauli Eliesar Bech, 11 ár.
• Poul Nicolai Midjord, 9 ár.
• Danjal Johannes Ziska Hammer,
30 ár.
• Thorer Mikal Nattestad, 18 ár.
• Johan Nattestad, 15 ár.
• Joen Pauli Nattestad, 13 ár.
Eftir Dánjal Johannes Ziska Hammer
sótu einkjan, Elspa í Trøðini, og 3 børn
í aldrinum úr 3 upp í 11 ár. Fyrri maður
Elspu doyði 12 ár frammanundan, og nú
misti hon umframt seinna mannin eisini

John Danielsen var bara 22 ára gamal
og skipari í „Robert Miller“, sum gekk
burtur í 1914.

Ziska Hammer fórst við trimum stjúksynum á báti í 1907.

47

tríggjar synir í fyrra hjúnalagnum. Hetta vóru teir dreingirnir, sum itu Nattestad. Pápin var úr Miðvági. Seinni doyði ein fjórði sonur, Niels Pauli. Hetta
var í 1922, tá ið „Carl“ varð ásigld av eingilskum trolara við Vestmannaoyggjarnar og fekk stóran skaða. Niels Pauli var kendur fyri at duga so sera
væl at syngja og kvøða.
Nú átti Elspa tríggjar døtur eftir. Ein teirra doyði ung frá smáum børnum.
Sigast kann, at henda kvinnan – sjálvt eftir tátíðar umstøðum – hevur havt
eina skakandi lagnu.
Eftir Johan Olaus Hofgaard sótu trý børn, tey vóru úr 3 upp í 6 ár. Konan
doyði árið fyri, so nú vóru hesi børn foreldraleys. Børnini máttu fara aðrastaðni at vera. Omman, sum var eftir í húsinum, var blind, so hon fekk einki
gjørt. Daniella fór oman Lon í Hovi at vera. Hon giftist við Magnusi Johansen á Strondum. Dalli fór at vera hjá Súsannu og Lávusi og kom at vaksa upp
saman við teirra børnum. Johanna giftist á Tvøroyri við Johannesi Djurhuus,
ættaður av Selatrað.
Hjá Hans Jacobi Thomsen sótu trý børn eftir. Kona hansara var deyð í
februar sama ár. Børnini fóru tískil til ætt í Hovi at vera. Ein dóttir, Elisabeth,
giftist við Johan Danbjørg, sum gjørdist kendur politikari.
Svenning Tausen greiðir frá, at tann níggju ára gamli Poul Nicolaj Midjord stóð undir børu í skúlanum í Hovi. Líkið av honum var einasta lík,
sum varð funnið. Tá ið jarðarferðin var, fór Hans Petur Bech, Hans Petur á
Brekku, fram at kistuni, legði hondina á líkið og segði: „Harrin gav, Harrin
tók, Harrans navn verið lovað!“ Hans Petur hevði mist sonin, Jóan Paula, við
bátinum.
Dimmalætting veit eisini at siga, at nakrir av monnunum vóru tryggjaðir í
danskari trygging fyri fiskimenn.
Í nevnda tíðarskeiði doyðu 17 menn og dreingir á sjónum í Hovi. Hetta
hevur rættiliga gjørt mun í so lítlari bygd.

Hjælp de fattige færøske Fiskerenker og deres faderløse Børn
Hetta var yvirskriftin yvir grein í Føroyatíðindum tann 4. oktober 1920. Her
varð víst á, at við hesum trimum skipbrotum vóru 48 fiskimenn farnir. Eftir
sótu 20 einkjur við 51 børnum.
Næstan allar hesar einkjur vóru ógvuliga fátækar og høvdu størstu trupulleikar at skaffa sær og børnunum føði og klæði. Víst fingu tær eitt sindur av
trygging og einkjubarnastuðli. Men bara við hesum komu tær skjótt at standa
á berum.
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Fleiri av forsyrgjarunum høvdu í krígsárunum bygt sær upp á seg dýr hús.
Teir høvdu tikið lán, sum tað fór at vera ómøguligt hjá einkjunum at gjalda
aftur. Eftir fleiri av teimum ungu fiskimonnunum sótu gomul foreldur, sum
skuldu havt synirnar sum stuðul í ellisárum.
Tað bar illa til at vísa størri samkenslu við hesum einkjum enn við at stuðla
teimum at ala børnini upp til at gerast nyttigir partar í samfelagnum.
Tí væntaði blaðið at fáa stuðul til eitt uppskot um eina peningainnsavnan,
har úrslitið skuldi verða býtt til hvønn einstakan eftir tørvi. Tað bar ikki til
at tryggja teimum allar tíðir. Men tað skuldi kunnað borið til at givið einkjunum so mikið av stuðli, at tær kundu fáa útbúna til okkurt handaverk, so
tær harvið kundu forvinna nóg mikið til undirhaldið av teimum og børnum
teirra.
Tað kann ikki vera ivi um, at føroyskir reiðarar og fiskimenn, fólk í øðrum
størvum eins og handlar, fyritøkur og feløg fóru at stuðla hesi søk meira
ella minni. Eingin gáva var so lítil, at hon varð forsmáað, og „mange bække
små…“
Heitt varð á hini bløðini um at fáa hesa áheitan út millum fólk, eins og tey
vórðu biðin um at taka ímóti gávum.
Ikki varð heldur gloymt gávumildni frá dønum til teirra, sum sótu eftir
vanlukkudagin upp undir jól í 1913, tá ið nógvir bátar serliga í Norðoyggjum
gingu burtur.
Eisini hesa ferð varð heitt á danir og danskar stovnar um at geva eitt íkast
til hetta endamálið.
Síðan varð skotið upp at seta eina nevnd við umboðum fyri fiskimannafelagið og reiðarafelagið og einum føroyskum embætismanni, sum skuldi býta
innkomna stuðulin út til tey ymisku heimini eftir tørvi.

„Puritan“
Í november er aftur eitt skip sum ferst, og tað er „Puritan“ úr Havn. Um hetta
skrivar Dimmalætting:
Kutter „Puritan“ forlist
„Atter er en af vore Fiskekuttere blevet Havets Bytte og nogle af vore raskeste
Sømænd har fundet Døden i Bølgerne.
I Torsdag modtog Puritans Reder, C.C. Johansen, her i Byen telegrafisk
det Sorgens Budskab, at Kutteren er forlist ved Hebriderne og 6 Mand af
Besætningen omkomne.
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Da Efterretningen om denne alvorlige Ulykke blev almindelig kendt her i
Thorshavn fremkaldte det overalt den oprigtigste Sorg, og Flagene hejstes paa
halv Stang.
De nærmere Enkeltheder ved dette Forlis kendes ikke endnu. Man ved
kun, at to af de ombordværende, nemlig Motorpasser Sofus Jacobsen og
Landfogedfuldmægtig Hans Jacobsen, der var med som Passager, blev reddet,
mens de andre omkom.
„Puritan“ var et nyt Skib, indkøbt i Sverrig i fjor og forsynet med Motor.
Skibet førtes af Kapt. H.P. Olsen [Palli á Lava], 38 aar og Kapt. Chr. Joensen
[Kristian í Árnafirði], 44 Aar var med som Bedstemand. De to er af vores
allerdueligste Sømænd og driftigste Fiskeskippere, der her er gaaet bort. H.P.
Olsens 17 aarige Søn, Jacob Olsen, var med paa Turen, det var hans første
Tur til Søs, og han er omkommet sammen med Faderen. En ung rask Thorshavner, Peter Guttesen, 29 Aar, og to raske Fiskere fra Nolsø, Ole Hansen, 29
Aar, og Hans P. Danielsen, 26 Aar, er ligeledes forulykket.
Puritan afsejlede herfra til Fleetwood med en Ladning Saltfisk og ankom til
Bestemmelsesstedet efter en Rejse paa ca. 3 Uger. Paa Hjemrejsen er Skibet
blevet Offer for den frygtelige Orkan, om hvilken vort Telegram i Dag meddeler.“

61 fórust á sjónum
Við hesum fýra skipum fórust 54 mans í 1920. Samlaða talið av sjólátnum
gjørdist 61 hetta ár. Hetta er tað størsta talið nakrantíð, síðan vit fingu havfiskiskap.
Tað var ein vanlukka afturat, sum kostaði fleiri mannalív. Hetta var 1.
oktober, tá ið tað var ein vanlukka við postbátinum, sum holvdist í Vestmannasundi.

Tá doyðu hesi:
•
•
•
•

Hans David Niclasen, 50 ár, eftir sótu einkja og fimm børn.
Johannes Jacobsen, 32 ár og einkjumaður, eftir sótu 3 børn.
Alfred Olsen, 19 ár.
Sofía Nattestad, 27 ár, eftir sat maður við 3 børnum.

Í september 1920 hendi ein vanlukka við vágssluppini „Immanuel“, tá ið
tann 20 ára gamli Mads Bergh Andreasen av Velbastað varð tikin fyri borð av
einum sjógvi.
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Um summarið druknaði Hans Winthereig úr Skopun, tá ið ein útróðrarbátur holvdist. Eftir Hans sat einkja við seks børnum.
Fólkatalið er nú um dupult so stórt, sum tað var tá. Hetta merkir, at nú
hevði hetta svarað til einar 125 mans í besta aldri, sum fórust eftir einum
ári. Vit kunnu ikki skilja tað, og hetta var eisini ógvuliga ringt hjá fólki tá at
skilja.
Hetta sæst eisini greitt í grein, sum Dimmalætting skrivar sjálvan nýggjársaftan 1920:

In Memoriam
„I den store og stille Time, hvor det gamle Aar dør, og det ny fødes, samler
vi os og ser tilbage over dets Tidsrum, der nu er svundet og nu er Historie.
Nytårsnat gør vi vort Regnskab op for det svundne Aar, nogle af os maaske
med Glæde og Stolthed, andre i Sorg og Bekymring for Fremtiden. Men mon
ikke i Aar selv den gladeste af os vil sende en Tanke til alle dem, der sidder
rundt i Hjemmene og begræder Tabet af en Fader, en Broder, en Søn, hvem
de i det gamle Aar saa for sidste Gang.
For vore Øer blev 1920 jo mest af alt Ulykkernes Aar; saa frygtelige som vel
ingensinde før har de ramt den Stand, vore Fiskere, hvis Lod er paa det rige,
men ubarmhjertige Hav at hente Rigdomme i Land til vore Øer. Vort Hjerte
krymper sig ved Tanken om de mange, mange, der kæmpede deres sidste fortvivlede Kamp mod de rasende Elementer i den til Undergang viede Skude,
alle dem for hvem Stormens Hyl og Havets Tordnen blev deres Dødsmesse,
hvis sidste Raab kvaltes i Braadssøens kvælende Vandmasser. Lys der sluktes
– unge Liv standset midt i deres Løb af en grusom Skæbne! Vi ved, at de til
sidste Sekund med hver Fiber spændt til det yderste har kæmpet en forbitret
og frygtløs Kamp mod Undergangen, mod Overmagten, har kæmpet for Liv
og Hjem og Fødeland. Vi ved, at de har taget mod Sømandens Daad som
Mænd – som Færinger.
Lad os da rejse dem de skønneste af alle Mindesmærker, nemlig den trofaste Bevarelse af deres Minde; ikke alene dem, der sidder tilbage, skal bevare
Mindet om dem, men hele det færøske Folk skal mindes dem i Taknemlighed
og Beundring, thi de døde for deres Land saa godt som nogen Soldat paa den
blodvædede Slagmark.
Havet er vor store Krigergrav.
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1924:

„ANNA“ GEKK BURTUR
VIÐ 17 MONNUM
Tað einasta, sum kann sigast við vissu um „Onnu“, er, at skipið
sigldi á eitt sker stutt frá Grindavík á Suðurlandinum tann 4. apríl
1924, og allir 17 menninir umkomust
„Anna“ hevði nóg illa byrjað fiskiskap, tá ið hetta hendi. Veðrið var ikki serstakliga vánaligt, so tað er ringt at siga, hví tað gekk, sum tað gekk.
Skipari á „Onnu“ var Theodor Poulsen á Toftum. Teir vóru fyri kortum
farnir avstað úr Føroyum.

Mynd frá „Onnu“ 1923, tá ið teir vóru niðri og landaðu.
Petur Elias Heinesen, fórst við „Onnu“, Asger Bønes, Gøtugjógv, Hanus Hansen,
Toftum, Theodor, fórst við „Onnu“, Óli Skaale, Toftum, Jacob Michael Mikkelsen, fórst við
„Onnu“, og Jacob Olivar Joensen, fórst við „Onnu“.
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Hví hendi vanlukkan?
Skiparin hevði av beinasemi tikið ein ungan drong við, sum hevði havt tuberklar, men sum var hildin at vera frískur. Tá ið teir komu á fiskileið, stakk
drongurin upp at bløða, og teir fóru at sigla inn á Reykjavík við honum.
Hetta vita vit, tí dagin fyri var „Anna“ komin upp á prei við „Cathrinu“, har
Sofus í Rituvík var skipari. Theodor hevði tá sagt frá hesum.
Hóast eingin veit við vissu, hví tað gekk soleiðis við „Onnu“, so er nokk so
nógv skrivað um hetta í bløðunum.
Dimmalætting hevur hesa frásøgn, sum er skrivað í Reykjavík mikudagin
9. apríl:

Søulykken
Sidste Fredag hørte man her i Byen Rygter om, at en ukendt Fiskekutter
skulde være strandet ved Sydkysten af Reykjanes, og at to Lig allerede var
drevet i Land. Næste Morgens Efterretninger bekræftede desværre dette
Rygte, og paa en ilandsdreven Baadstofte og en Aare fra Skibsbaaden kunde
man læse Navnet „Anna“ – Tofte. Man fik derved vished for, at Skibet var
Kutter „Anna“ fra Tofte paa Østerø, og at Skibet maatte være strandet den
foregaaende Nat.
Vinden havde været sydvestlig, og Vragstumper fra Skibet var drevet iland
lidt øst for Staðarberg, nogle Klipper der gaar ud i Havet omkring midtvejs
mellem Reykjanes Fyr og Fangstpladsen Grindavík. Selve Skibet var fuldstændig splintret, men om en Del af Mandskabet havde man endnu Haab. De
kunde maaske være blevet reddede over i et andet Skib. Det Haab er desværre
ude nu, og man maa antage, at hele Besætningen, 17 Mand, er omkommet
ved „Anna“s Forlis.

Det sidste Glimt af „Anna“
Natten til Fredag ved 1 Tiden observerede en Mand i Grindavík Lyset fra et
Skib, der var usædvanlig nær Land. Skibet styrede mod Vest. De fleste Skibe
sejler forholdsvis langt fra Land paa denne Strækning for at holde sig Klar af
Reykjanes. Manden mente, at enten var Skibet desorienteret, eller at det ikke
var manøvredygtigt. En færøsk Kutter „Marshall“, som ogsaa var paa Vej til
Reykjavík og skulde passere Reykjanes, lagde mærke til det samme Lys og
undrede sig derover.
Der er ingen Tvivl om, at Lysene har været „Anna“, som godt en Times
tid senere er stødt mod Skærene ved Staðarberg. Det mest sandsynlige er, at
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Skibet i forvejen paa en aller anden Maade er blevet beskadiget, og derfor ikke
har kunnet manøvrere.

Et sørgeligt Syn
Man troede imidlertid ikke, at der var sket noget Uheld, da Vejret var forholdsvis roligt hele Natten. Men om Fredagen fik man desværre vished for, at
det er gaaet anderledes. Folk, der passerede Strandbredden vest for Grindavík,
lagde til mærke, at en hel Del Vragstykker var drevet i Land, og ved nærmere
Eftersyn viste det sig, at disse Vragstumper stammede fra en Fiskekutter. Af
Skibet er nu kun Kølen tilbage, alt andet er blevet splintret til Pindebrænde.
Blandt disse Vragstumper fandt man Fredag Aften de første Lig.
Hetta vóru sjálvsagt skakandi tíðindi, og Dimmalætting skrivaði 9. apríl:
„Der er ingen, som kan fortælle om Ulykken, om Kampen og Rædslerne
paa den sidste Nattevagt og alt det, der omgav Dødens Majestæt, inden den
dybe og evige Stilhed sænkede sig over dets Bytte, thi de døde alle sammen,
de lod alle deres Liv i Dødens kolde Favntag.

Rak móti landi
Spurningurin er so, hví „Anna“ eftir øllum at døma var komin av leið. Jan
Toftegaard í Fuglafirði hevur frá pápa sínum, Nielsi, eina frásøgn, sum eisini
kann geva eina ábending um orsøkina fyri, at „Anna“ eftir øllum at døma var
komin ov nær landi.
Niels var í 1926 við sluppini úr Fuglafirði, „Ruth“, sum var deyðsiglari, á
somu leiðum sum „Anna“. Teir sigldu fram við landi, tá ið tað gjørdist stilli.
Tá vísti tað seg, at teir róku inn móti landi uttan at kunna gera nakað. Støðan
var so hættislig, at teir ungu vórðu koyrdir niðurundir. Knappliga hoyra teir
gjøgnum skeilettið ein av monnunum á dekkinum siga: „Nú enda vit har,
sum „Anna“ fórst fyri tveimum árum síðan.“
Men tá kom ein so fræg ond, at teir fingu vind í seglini og sluppu útfrá.“
Tað er tískil væl hugsandi, at streymurin hevur gjørt sítt.

Líkini koma í land
Dimmalætting skrivar, at „danski gesanturin í Reykjavík tann 5. apríl, dagin
eftir vanlukkuna, hevði verið úti við vrakið. Skipið var smildrað, bara dammurin var heilur. 6 lík vóru funnin í fyrsta umfari umframt navnabrettið.
Um tilgongdina hesa vanlukkunátt veit sjálvsagt eingin. Sum nú sigst frá,
eru tey flestu líkini funnin úrlatin inni í skipinum. Hinir fyrstu, sum funnir
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vóru, halda teir, hava hava havt deksvakt. Helst er so skipið í óveðri og náttarmyrkri rent á land, skrædnað og sokkið alt í einum. Tað er avkutað á miðjuni,
og afturdekkið smildrað í spønir. Rovini liggja 4½ sjómíl frá Reykjanesi, og
hetta er óreint farvatn sjálvt fyri kunnigar menn. Vitin sæst heldur stutt, og
helst man tað hava verið so tjúkt í veðrinum, at teir ikki hava borið eyga við
hann.“
Henda frásøgn bendir á, at teir menn, sum hava verið á dekkinum, eru riknir
á land, meðan teir, sum hava havt frívakt og tí ikki hava verið í sjóklæðum,
eru funnir í vrakinum frammi í lugarinum. Hetta kann passa, tí sum tað
skilst, var framskipið ikki so illa farið sum afturskipið.
Sum tað sæst, komu í fyrsta umfari 6 lík á land. Fyri jarðarferðina komu
trý afturat. Dimmalætting skrivaði, at av hesum eru bara tey sjey eyðmerkt.
Aftaná jarðarferðina komu fimm lík aftur at á land, og tey eru so jarðað
so hvørt. Trý lík komu ikki aftur. Tað ber ikki til at siga við vissu, hvørji tey
vóru.
Eftir sótu sjey einkjur og 27 faðirleys børn, minst tvey onnur børn vóru á
veg. Flestu menninir vóru av Toftum og úr Leirvík. Men annars vóru teir av
Skála, úr Saltnesi, Syðrugøtu, av Strondum og úr Kollafirði. Allir menn í besta
aldri úr 14 upp í 40 ár.

Kom ein maður livandi á land?
Jan Toftegaard róði út í Grindavík eina ferð í 60-árunum. Hann arbeiddi tá
saman við manni, sum var smádrongur í 1924.
Hann var henda dagin, „Anna“ var farin, saman við einum beiggja farin
oman í fjøruna at leita eftir reka.
Tá komu teir fram til staðið, har „Anna“ var farin á land. Skipið var sundursmildrað, og teir koma fram á líkini, sum vóru rikin upp á land. Men teir
mintust eitt av líkunum, sum var komið nakað langt niðan frá sjóvarmálanum
heilt upp undir bakkan. Teir hildu hetta benda á, at hesin maður var komin
livandi á land. Tað er eydnast honum at koma niðanfrá og er so seinni deyður.
Hann var í oljuklæðum sum teir flestu av hinum monnunum, sum tá vóru
komnir á land. Men hann hevði fingið ein snudd í tinningin. Hetta var tann
14 ára gamli Hans Andreas Hansen úr Saltnesi. Hann var annars kendur at
vera góður svimjari. Hetta ger ikki hendingina minni syrgiliga, at drongurin
er deyður eftir at vera sloppin burtur úr tí ringasta.
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Íslendsk frásøgn
Í íslendsku bókarøðini, Trautgóður á Raunastund, verður eisini greitt frá hesi
vanlukku. Í februar 1924 fór ein týskur trolari á land við Grindavík. Men her
var eingin mannskaði.
Bara tveir mánaðir seinni hendi vanlukkan við „Onnu“.
Fyrstu dagar í apríl var ófantaligt veður av útsynningi, og tað var ógvuliga
myrkt í veðrinum.
Á morgni tann 5. apríl fer bóndin í Móakóti við Grindavík, Magnús
Magnússon, at leita eftir reka í fjøruni hjá sær. Hann gekk fram at Malarenda,
har týski trolarin fór á land. Tá sá hann, at ymiskt var rikið inn í fjøruna, sum
hann ikki kendist við. Hetta vóru mest ullint klæði og flaktur fiskur.
Magnús grunaði tá, at her var eitt skip strandað, og fór at royna at fáa
menn at koma við at leita. Magnús hitti skjótt tveir menn. Teir avráddu at
fara út á tangan til tess at vita, um nakað var at síggja. Komnir til eina lítla
vík, sum eitur Alnabogi, funnu teir lík av manni, sum var rikið inn í fjøruna.
Teir hildu so fram og komu til Ræningasker. Tá varnaðust teir botnin á einum
skipi í vatnskorpuni, og í fjøruni var nógv av rekaviði. Her funnu teir eisini
partar av bjargingarbáti og árar sum vóru merktar „Anna – Tofte“. Tá komst
eftir, hvat skip tað var.
„Anna“ hevði annars fyrr verið íslendskt skip og kallaðist „Sléttanes“.
Í Grindavík varð hildið, at skipið mundi hava fingið ein sjógv um kvøldið,
og at hetta var orsøkin.
Líkini vórðu flutt í Staðar í Grindavík, og tað var ætlanin at jarða tey har.
Men danski sendiharrin skipaði fyri, at tey skuldu verða jarðað í Reykjavík,
og bilur kom eftir líkunum.

Jarðarferðin
Teir fyrstu níggju menninir vórðu jarðaðir úr dómkirkjuna í Reykjavík tann
11. apríl.
Um jarðarferðina skrivaðu Dimmalætting og FF-blaðið í apríl:
„Henda jarðarferðin man hava verið ein av teimum størstu og hátíðarligastu
her í býnum. Dómkirkjan var fylt út í dyr, og líkfylgið út í kirkjugarðin var
av teimum allarstørstu.
Millum teirra, ið fylgdu, vóru ráðharrar Íslands, danski ráðharrin í Íslandi,
Reykjavíkar býarstjórn og borgmeistari, embætismenn, útlendskir konslar og
umboð fyri ymisk feløg og fleiri.
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Tær níggju kisturnar við kransum.

Kirkjan var full av fólki.
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Á veg í kirkjugarðin.

Sjómannafelagið, Skipsstjórafelagið, Danska felagið og einstakir menn
høvdu sent krans til allar kisturnar, ið vóru fagurliga skrýddar við kransum og
blómum í ymsum litum.
Okkurt um 200 føroyskir sjómenn við 11 skipum fylgdu.
Fyri taluna varð sungin sangurin: „Jeg lever og ved“.
Presturin í Dómkirkjuni Bjarni Jónsson talaði, og tekstur hansara tekstur:
„Der er kun et Trin imellem mig og Døden.“
Og sum hann segði:
„Dette bliver vi mindet om i Dag i en vemodig Afskedsstund, hvor 9 af de
17 Fiskere, som omkom for et par Dage siden, nu bliver stedt til Hvile, og
selv om de nærmeste bor i det fjerne, saa er dog her forsamlet en stor Skare
af deres Landsmænd og Venner, som sammen med os, som hører hjemme
her, beder for de bedrøvede Venner, som sender deres Tanker herhen i denne
Stund. Vi føler med dem, idet vi velsigner Mindet om de kære Sømænd, som
har kæmpet den bitre Strid. Her staar vi overfor Sønner af vort Broderfolk, og
med vemodig Sorg følger vi dem til deres sidste Hvilested paa den islandske
Kirkegaard.“
Aftaná taluna varð sungin: „Hvilken Ven vi har i Jesus“.
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Allar kisturnar vóru bornar av føroyskum fiskimonnum við tónunum til
„Dejlig er Jorden“.
Í kirkjugarðinum helt trúboðin Alfred Petersen stutta talu. So varð sungin:
„Til Himlene rækker din Miskundhed Gud“.
Kisturnar fóru allar í eina felags grøv. Her hava ikki verið jarðaðir so mangir
menn síðan í 1906, tá ið tann stóra vanlukkan var við Viðoy, ein oyggj beint
við Reykjavík. Øll fløgg í Reykjavík vóru á hálvari stong.“
Morgunblaðið hevði eisini frásøgn frá vanlukkuni og jarðarferðini. Sagt
verður, at tað var ikki óvanligt, at fremmandir fiskimenn vórðu jarðaðir í
Íslandi. Men serliga sárt var tað, tá ið tað vóru føroyingar. Teir vóru meira
at kalla næstringar. Tí vóru nógvir íslendingar, sum høvdu í huga føroysku
mammuna, sum misti sín son, konuna, sum misti sín mann, og børnini sum
mistu pápan. Alt hetta visti tey so væl um í Íslandi eisini. Tí varð eisini heitt
á fólkið í Reykjavík um fylgja fyri at vísa sína samkenslu.

Aftaná minningargudstænastu í Dómkirkjuni bjóðaði kendi leiðarin í KFUM, Fríðrik
Fríðrikson, til kaffi á KFUM har føroyska sjómansmissiónin byrjaði í 1923.

Tað finst frásøgn hjá fiskimanni, sum var við til jarðarferðina. Hon er frá
Christiani Clementsen á Sandi f. 1904. Frásøgn hansara er í Siglingarsøguni
hjá Pálli J. Nolsøe.
Christian var við „Skarstein“ hetta árið. Julius á Hamri var skipari. Teir
vóru farnir inn á Reykjavík at landa fiskin, teir høvdu fingið. Teir koma inn á
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kvøldi og ankraðu á vágni. Teir fáa tá at vita, hvussu vorðið var við „Onnu“,
og at jarðarferðin skuldi vera dagin eftir. Um jarðarferðina greiðir Christian
frá:
Føroyingar vóru yvirkomnir til hesa døpru jarðarferð. Eg minnist Gudmund Mortensen og Jóhan hjá Jógvani á Tvøroyri.
Áðrenn farið varð í kirkjuna, samlaðist fólkið uttan fyri handilin hjá Ellingsen. Hann umboðaði flestu føroysku reiðarar. Har tók Gudmund Mortensen
orðið og segði, at ætlanin var, at føroyingarnir skuldu bera kisturnar, og at
skiparar og bestumenn, so langt sum teir rukku til, skuldu bera tær út fyri
dyr. Síðan skuldu 12 menn stilla seg við hvørja kistu, 6 skuldu bera, og hinir
vera klárir at skifta. Borið varð allan vegin frá dómkirkjuni og í kirkjugarðin.
Okkara manning var við ta einu kistuna. Meistari okkara, Tummas hjá Postmanninum í Trongisvági, og eg skiftust um at bera ta einu honkina.
Eingin íslendingur fór inn í kirkjuna, fyrr enn føroyingarnir vóru inn farnir
og sessaðir. Kirkjan var stúgvandi full, og nógv fólk stóð uttanfyri. Um kvøldið var minningargudstænasta í dómkirkjuni, og haðan bjóðaði Fríðriksson,
KFUM maðurin, okkum øllum út á KFUM til kaffi.
Seinni kom gravsteinur á grøvina. Hann var fingin av Veðranesi við Selatrað. Fyri nøkrum árum síðan varð eisini sett ein pláta við nøvnunum við
steinin.

Minningarhald í Føroyum
FF-blaðið skrivar annars tann 18. apríl 1924, at sama kvøld, sum teir, ið
sjólótust við „Onnu“, vórðu jarðaðir í Reykjavík, varð hildin syrgigudstænasta
til teirra minni í Havnar kirkju.
Henda gudstænasta var sprottin av eini trongd til at sýna samsyrging hjá
havnarfólki – ja, hjá øllum Føroya fólki – við tey, sum sorgin rámti beinleiðis.
Prósturin Jákup Dahl talaði út frá Sálmi 95, 3-7:
„Tí ein veldigur Guð er Harrin, drottin mikil yvir øllum gudum; jarðarríkis
dýpi eru í hendi hans, hann eigur fjallanna tindar. Hans er havið, sum hann
hevur skapað, tað fasta landið hans hendur gjørdu. Komið, fallum niður og
boyggjum vár knæ, nígum fyri Harranum, skapara várum! Tí at hann er vár
Guð, og vit eru tað fólk, sum hann gætir, tað fylgi, sum hond hans røktar!“
Sama dag varð eisini hildin minningargudstænasta í Nes kirkju, har Vilhelm Nielsen talaði út frá Sálmi 62, 2-3:
„Eina fyri Gudi er sál mín still; frá Honum kemur frelsa mín. Eina Hann
er klettur mín og frelsa mín, borg mín; eg skal ikki vikast nógv.“
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Hann segði millum annað:
„Det maatte meldes Eder, I dybtbedrøvede, at de allerdyrebareste blev derude, en Søn, ung stærk og god huld og kærlig, Fars og Mors Haab og Trøst
og Søskendes Glæde, en Mand, der var elsket af hans kære, af hende der gav
ham sin Ungdoms varme Kærlighed, blev bundet til ham ved kærlige og hellige Baand, indviede i Herres Hus, nu hendes Støtte og kærlige Forsørger,
hendes bedste Ven, hendes hele Rigdom og Skat, de smaa Børns kærlige og
gode Fader, og en elsket Ven, dyrebar og god. Ja, saadan kom der Bud ogsaa
til de mange Hjem, til eder her rundt om, som i Dag paa saa lang Afstand
følger de dyrebare Venner. Han er ikke mere, den kære Ven, for sidste Gang
saas I, da I bød Farvel. De kommer ikke her paa Jorden til at byde et Goddag
og et Velkommen, og det er derfor Hjerterne nu bløder. Det er atter blevet
stadfæstet saa tungt og alvorligt, at der er kun et Trin mellem mig og Døden,
at ingen kender Dagen før Solen gaar ned.“

Um skiparan, Theodor Poulsen
Theodor Poulsen var føddur 21. desember 1884 og tók skiparaprógv hjá
brøðrunum við Stein í 1905. Hann var ikki meira enn 15 ára gamal, tá ið
hann fór til skips við „Phebe“ við Jóhannesi í Stórustovu í Havn. Við honum
var hann 2-3 ár. Seinni sigldi hann sum bestimaður millum annað við Gøtu
Antoni við „Ortariu“ og við Símuni í Rituvík og Dáva á Kvíggjarheyggi á
Nesi.
Fyrsta skip, Theodor á Heyggi, sum hann varð kallaður, førdi, var skonnartin „Ortario“ eysturgrønlandstúrin 1910 fyri Magnus á Viðareiði
Theodor var skipari á „Karen“ eysturlandstúrin 1915.
Í 1920 førdi hann „Nólsoynna“ saman við Sámal Jákupi Olsen á Toftum,
vanliga nevndur Sámal Jákup á Rætt. Theodor var mynstraður sum skipari,
tí Sámal hevði ikki lært tá. Men teir vóru í felag um skipara- og bestamansarbeiðið. Teir vóru bygdarmenn, skyldmenn og vinmenn.
Í 1921 førdi Theodor „Queen Victoria“. Tann 22.januar 1922 keypti hann
sluppina „Onnu“ frá teimum báðum skiparunum Óla Jákupi Olsen og Óla
Olsen í Vestmanna.
Allir, ið vóru til skips saman við Theodori, góvu honum tað skoðsmál, at
hann var góður sjómaður, hendinga fimur og djarvur og góður at hava, tá ið
umstøðurnar vóru vandamiklar. Hann var altíð tann sami í ódn og í logn.
Men merkiligt var tað. Fýra av teimum skipum, hann var skipari á, gingu
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burtur. Tey vóru „Karen“, „Nólsoy“ og „Queen Victoria“, og so gekk hann
sjálvur burtur við tí fjórða.
Anna og Theodor
saman við børnum.
Tann stóra gentan
er Hanna Petrina.
Tann eldri drongurin er
Hendrik og tann yngri
Magnus.

Matthias mátti eyðmerkja líkini av bygdarmonnum
Elsa Olsen, fødd Jacobsen, ættað av Toftum, var fødd í 1909. Í eini samrøðu,
sum eg hevði við hana í Sosialinum, greiddi hon frá:
„Eg minnist sorgarleikin við „Onnu“. Hetta var snøgt sagt ræðuligt og rakti
bygdina ógvuliga meint.
Ofta er tað tilvildin, sum ger av, hvør ið er við ein slíkan túr. Beiggi mín,
Hans, hevði verið við árið frammanundan og skuldi við aftur. Men hann
var so ringur av iskias, at hann kundi ikki fara, og tað bjargaði honum lívið.
Hann sigldi stóran part av lívinum, og seinastu árini var hann kendur sum
skipari á „Brimnes“.“
Beiggin, Matthias, gjørdist ein partur av hesum sorgarleiki. Tey flestu líkini
komu á land og vórðu førd til Reykjavíkar. Her lógu nógv føroysk skip inni,
og Matthias var við einum av teimum. Hann var tískil við til at eyðmerkja
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líkini. Tað hevur verið hart hjá honum at síggja menn, sum hann fyri kortum
hevði sæð sum raskar og livandi menn, nú liggja lík.
Ein annar, sum var við til at eyðmerkja líkini, var Magnus Mikkelsen av
Toftum. Hann var beiggi Jákup Michael, sum var við „Onnu“. Tískil mátti
hann eisini vera við til at eyðmerkja beiggja sín. Hetta hevði hann nógv fortreð av tíðina aftaná.

Nógvar lagnur
Her vóru nógvir sorgarleikir og nógvar
lagnur, sum var eitt eyðkenni fyri hesa
tíðina.
Skiparin var Theodor Poulsen av
Toftum, og átti hann fimm børn.
Við Theodor var eisini hansara 22 ára
gamli fostursonur, Jens Petur Joensen.
Hann var bróðursonur Onnu og hevði
mist bæði foreldrini.
Jens Petur hevði gingið á skiparaskúla
tann veturin. Theodor hevði ætlað, at
hetta skuldi vera sín seinasti túrur, og at
nú skuldi Jens Petur taka við sum skipari. Theodor hevði fyrr siglt við enskum
trolarum. Hetta dámdi honum so væl, at Jens Petur Joensen skuldi taka við
eftir Theodor og skuldi eisini giftast.
tað ætlaða hann at fara aftur.
Motorur var eisini umbiðin til
„Onnu“. So tað sá væl út hjá Jens Peturi. Hann var eisini trúlovaður við Jørginu Davidsen úr Æðuvík, har tey ætlaðu at búsetast. Jørgina var abbadóttir
Jørgen á Nesi. Hon giftist seinni til Vestmanna.
Kona Theodor átti tveir beiggjar, sum eisini vóru við. Annar, Olevinus,
doyði frá sjey synum, sum vóru úr eitt upp til 13 ára gamlir. Hetta var sjálvsagt ein sera trupul støða hjá mammuni. Fólk vildu fegin hjálpa. Tey komu
ymsastaðni frá og bjóðaðu sær til at taka sær av synunum. Fleiri av teimum
fóru eisini í ymsar ættir. Onkur kom heim aftur seinni. Hetta var barnaforsorgin tá í tíðini.
Hin beiggin var Edvard. Hann giftist fyrst við Elsebeth Mariu úr Ólastovu
í Syðrugøtu. Tey fingu eina dóttur, Edda, men mamman doyði í barsilssong.
Dóttirin fór til Gøtu at vera hjá ommuni og abbanum.
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Edvard saman við fyrstu konuni Elsebeth Mariu. Hann misti tvær konur, og síðan gekk
hann burtur.

Edvard giftist uppaftur, men tað gekk so illa við fyrstu føðingini, at bæði
kona og barn doyðu.
Edvard giftist so aftur triðju ferð, og tey fingu ein son. Men tá er tað, at
Edvard fer við „Onnu“ og kemur ikki aftur. Tískil doyðu skiparin og tveir
svágrar hansara frá 14 børnum.

Misti tveir beiggjar
Sigurð Heinesen úr Leirvík misti tveir beiggjar við „Onnu“. Hann skrivaði
seinni í Dimmalætting, hvussu hann mintist hetta:
„Í apríl hetta árið (1924) stóð grein um henda sorgartilburð nevnd „Ulykken“ og har stendur: „I de første Uger eller Maaneder taler vi om denne
Ulykke, saa er den gledet ud af de flestes Sind. Men de der ramtes af Ulykken, der pludseligt blev stillet ovenfor den smertensbitre Virkelighed – de vil
aldrig glemme den.“
Eg var lítil smádrongur, tá vanlukkan hendi og má sanna „de der ramtes vil
aldrig glemme ulykken“, tí hesin dagur kann ongantíð fara mær úr huganum.
Mamman stóð á køksgólvinum, køkshurðin fór stillisliga upp, við gáttina
standa tveir menn, teir taka húgvuna av høvdinum, standa stillir stutta stund,
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bera fram sorgarboðini – 2 synir í húsinum, 16 og 18 ára gamlir, sjólátnir. Eg
kann einki huga, hvat sagt var. Men henda dagin minnist eg sum ótryggasta
dag í lívinum. Í stuttum vil eg siga tað soleiðis: Eg støðaðist ikki inni, visti
ikki, hvar eg skuldi vera úti.“

Boðini til pápan
Pápi teir báðar, Jóan Símun, var til skips, tá ið henda vanlukkan hendi. Mátin,
hann fekk boðini, lýsir ikki bara samskiftisviðurskiftini tá í tíðini. Men eisini
hvussu náðileyst ein pápi kundi fáa eini slík boð.
Jóan Símun var til skips undir Íslandi við „Galway“, har Tummas Justinussen í Leirvík var skipari.

Hetta eru húsfólkini hjá Petur Elias og Hans Jacob Heinesen.
Aftara rað, v.f.: Peter Elias, Karin (Leitisstein), Svanhilda, Ove og Hans Jacob.
Fremra rað, Sigurd, Jóan Símun, Palma og Sára.

Ein dagin kemur eitt skip upp á prei hjá teimum. Tá fær Jóan Símun boðini, um at „Anna“ er gingin burtur við mann og mús, og at hann hevur mist
sínar tveir elstu synir.
Hetta var sjálvsagt ein ræðuligur hvøkkur fyri henda neyðars mann. Tað
sigst, at Jóan Símun fór beint niður í lugarið. Tummas fór aftaná. Teir vóru
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í lugarinum ein hálvan tíma. Tá koma teir báðir upp aftur, og Jóan Símun
fer aftur til arbeiðis sum fyrr. Ongantíð fekst at vita, hvat ið teir tosaðu um.
Við „Onnu“ vóru fimm ungir leirvíkingar. Við „Galway“ vóru eisini nógvir
leirvíkingar, fleiri av teimum vóru eisini javnaldrar við sínar druknaðu bygdarmenn. Hetta hevur eisini verið ein ræðuligur hvøkkur fyri teir.
Jóan Símun slapp ikki heim, fyrr enn túrurin var liðugur, so tað var einki
við, at hjúnini kundu stuðla hvørt øðrum í hesum hvøkki, tey fingu.
Hetta var heldur ikki tann einasti smeitur, hjúnini fingu. Ein 14 ára gomul
dóttur, Svanhilda, doyði av sjúku um nakað somu tíð sum beiggjarnir.
Men heima merktu tey í húsinum hjá Jóan Símuni umsorgan frá bygdarfólkinum. Tað vóru javnaldrar hjá beiggjunum báðum sum regluliga komu inn
til teirra. Trúfestið var so stórt, at teir hildu fram við hesum alt lívið.

Pápin fekk einki at vita
Abbi var tá burtur við einum øðrum skipi. Tá ið hann kom heim, visti hann
ikki, at „Anna“ var burturgingin. Eingin umborð hevði viljað sagt honum,
hvat ið var hent. Tískil mátti omma sjálv fortelja honum tað. Tá høvdu tey
mist tveir synir á sjónum. Hin var farin við „Marionnu“, húsaskonnartini, í
1913.
Abbi segði, at hann á túrinum skilti, at menninir umborð krógvaðu okkurt
fyri sær. Teir stóðu ofta og prátaðu sínámillum, men tá ið hann nærkaðist,
tagdu teir.
Abbi hevði eisini spurt, tá ið hann var í sambandi við menn av øðrum
skipum, um teir vistu nakað um „Onnu“ og „John Bull“, har ein annar sonur
var við. Eingin segði seg vita nakað um „Onnu“, men frá „John Bull“ vistu
teir tíðindi.

Er meira millum himmal og jørð?
Í sambandi við hesa vanlukku eru eisini fleiri frásagnir um, at tað er meira
millum himmal og jørð enn vit skilja. Páll Nolsøe skrivar í Siglingarsøguni:
Í 1924 og 1925 førdi Jákup Andreas Poulsen í Syðrugøtu „Acorn“ hjá
brøðrunum Lützen í Klaksvík. Tá ið teir hetta árið vóru á Suðurlandinum,
varð ein maður sjúkur umborð, og skuldu teir fara inn í Vestmannaoyggjarnar
við honum. Tá brast hann á við stormi, so teir máttu taka tvey reip niður og
seta lítlan klyvara fyri, og lótu teir so skipið dríva. Hetta var um kl. 6 um
kvøldið, og myrkrið kom á teir. Teir róku vesturyvir og eftir øllum at døma
meira og meira frá landi.
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Um midnátt kom Jákup Andreas upp í stýrhúsið, har bestimaðurin, Poul
Huus í Syðrugøtu, var staddur, og skuldi hann verða loystur av. Sum teir
standa, varð knappliga so ljóst á dekkinum. Teir sóu ein vita kasta ljósið niður
á dekkið, og brim var týðiligt undir vitanum. Teir hildu, at tað kanska kundi
vera vitin á Portlandi. Men eftir teirra bestikki skuldu teir ikki kunna vera nær
ella í námind av honum.
Teir tosaðu saman um hetta og gjørdu av heldur at sigla skipið á land enn
at lata tað reka inn í brimið. Skipið varð tikið undan, og tá gjørdist eitt øgiligt rums á dekkinum, stórseglið sló bakk og sleit taljuna. Mannskapið, ið var
varskógvað, og var komið upp á dekkið, stóð bilsið við. Men í tí sama, teir
høvdu tikið undan, hvarv ljósglæman.
Lagt var so til aftur og dýpið skattað, men tá fingu teir ongan botn og hildu
seg vera á rættari leið eftir bestikkinum. Teir lótu so skipið reka um náttina,
og tá ið tað lýsti fyri degi, fóru teir at sigla til Oyggjarnar.
Har kom bátur umborð til teirra, og frættu teir tá, at „Anna“ var gingin
burtur við allari manningini í Grindavíkini og eftir øllum at døma var tað
hent í teirri løtu, tá ið teir á „Acorn“ sóu ljósglæmuna.

Sóu fimm bjørt ljós
Jógvan Joensen á Trøllanesi hevur greitt frá, at pápi hansara Mikkjal í Innistovu var við „Viðoynni“ undir Íslandi, tá ið „Anna“ fórst. Hann kendi fimm
av monnunum við „Onnu“. Helst hava tað verið teir fimm leirvíkingarnir.
Beint fyri midnátt ta náttina, tá ið „Anna“ fer, síggja teir knappliga á skipinum fimm bjørt ljós, sum vóru køld at nerta við. Tey kámast, sum frá líður,
og eru tey sloknað móti morgni.
Tað var eingin natúrlig frágreiðing fyri hesa hending, men hon fall væl
saman við umrøddu hending við „Onnu“.
Við „Viðoynni“ var eisini Óli Jacobsen, ið var beiggi Dánjal Jacobsen í
Leirvík, sum var við „Onnu“. Dánjal var ringtrúlovaður við gentu í Leirvík,
sum seinni giftist til Trøllanes. Um morgunin verður Óli útpurraður fleiri
ferðir. Hann fæst ikki úr koyggjuni og hevur hug at ilskast inn á hesa støðugu
útpurring. Men tá ið teir á middegi frætta, at „Anna“ er farin, tørnar hann út.
Helst hevur hann kent okkurt á sær.
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Hundurin kendi tað á sær
Anna Jacobsen f. Thomsen, í Runavík,
ættað úr Syðrugøtu greiðir frá:
„Eg kann fortelja, hvat mamma fortaldi um seinasta dagin, sum Joen Hendrik, mammubeiggi, var heima, áðrenn
hann fór við „Onnu“ lagnutúrin.
Mamma var tá 13 ára gomul.
Joen Hendrik var sera húsligur. Tann
seinasta dagin, hann var heima, elti hann
breyð fyri ommu. Hon hevði astma og
toldi ikki mjølstøv.
Meðan hann elti, sang hann:
Hin Time i Getsemane
jeg aldrig glemme kan,
da jeg i Angst og blodig Sved
saa Jesus Gud og Mand.

Joen Hendrik Olsen, sjálvt hundurin
merkti, at nakað var galið.

Síðan segði hann við mammu:
„Lena, tá ið eg eri farin, tá mást tú elta breyð fyri mammu.“
Tá ið hann so skuldi fara avstað, og hann hevði sagt farvæl og var komin út
í durin, tá vendi hann sær við aftur, tók eina tvey-krónu upp úr lummanum
og segði við ommu, at hon skuldi hava hana.
Omma svaraði: „Tú manst hava brúk fyri henni sjálvur.“ Men tá segði Joen
Hendrik: „Nei, eg havi ikki brúk fyri henni.“ So fór hann avstað.
Joen Hendrik átti ein hund. Hann var vanur at vera í roykstovuni um náttina. Men náttina 4. apríl vaknaðu mamma og omma av, at hundurin hvein
og eymkaði seg so illa og skavaði upp á úthurðina.
Omma fór upp at vita, hvat ið bagdi honum, men tað sá út, sum vildi hann
bara sleppa út. Omma læt so úthurðina upp, og hundurin fór rennandi avstað
út á Vík móti Gøtunesi leirvíksmegin.
Hann kom ikki aftur fyrr enn seinnapartin dagin eftir, og tá var hann so
útlúgvaður og sat bara og kúrdi.
Seinni, tá ið presturin kom at siga teimum, at „Anna“ var burturgingin,
segði omma, at nú skilti hon, at hundurin beinanvegin hevði vitað, hvat ið
var hent.
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Mistu sítt einasta barn
Drongurin úr Syðrugøtu, sum fórst við
„Onnu“, var Poul Anthon Jacobsen,
sum var onkarsonur Elspu Katrinu og
Peter Jakku á Dunganum. Tað sigst, at
tað var hann, ið teir vóru á veg inn við.
Hann var ein fittur og evnaríkur unglingi. Hann var virkin í heimamissiónini
í Gøtu. Á tí seinasta missiónsmøti, hann
var á, hevði hann givið út sangin, har
fyrsta vers og niðurlagið var soleiðis:
Skulle vi vel alle mødes
hist bag Jordanflodens Brus.
Med de frelste finde Bolig
evigt i vor Faders Hus
Mødes vi
paa den anden Side Floden,
der, hvor Jordens Nød og Storme
er til evig Tid forbi

Poul Anthon saman við pápa sínum
Petur Jakku.

Hetta kann kanska sigast at vera profetiskt. Poul Anthon kom ikki aftur.
Tað vóru fleiri systkinabørn, sum vórðu uppkallað eftir honum.
Tað var góður kennskapur millum foreldrini hjá Poul Anthoni og tey hjá
Theodori Poulsen. Peter Jakku var beiggi Absalon Jacobsen á Skála, sum var
reiðari á „Onnu“.
Eina tíð eftir vanlukkuna kemur Petur Jakku út á Toftir til einkjuna eftir
Theodor, og hann vil gjarna taka eitt av børnunum hjá Theodori til sín. Men
tað gjørdist so av ongum. Men tey fingu tó onnur børn at fostra upp.

Ommubeiggin „sá“
Jákup Mikal Mikkelsen hevur eisini fingið sagt frá søgum, sum benda á, at tað
er meira millum himmal og jørð, enn vit skilja.
Hann átti ein ommubeiggja í Kvívík, Kristian, sum var kendur at „síggja“.
Hann hevði sæð allar 17 menninar á „Onnu“, sum fóru um eina høvd. Hetta
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tók hann so bókstaviliga, at tá ið hann hevði „sæð“ hetta, fór hann beint inn
á Toftir at taka hond um systurdóttrina Sofíu, gift við Olevinusi Joensen. Hon
sat eftir við sjey synum, tann elsti um konfirmeringsaldur.
Eisini átti Jákup Michael ein mammubeiggja, Johannes í Kollafirði. Tá ið
hann fór frá húsum henda dagin at fara við „Onnu“, segði hann við konuna:
„Komi eg ikki aftur, so skal tú gifta teg uppaftur.“ Hetta var ein sera óvanlig
seinasta heilsan. Men hetta gjørdi hon eisini. Hon giftist við systkinabarni
mannin, sum eisini æt Johannes, kendur sum Johannes á Kjalnesi.
Eisini var sagt, at skiparin, Theodor, hevði onkuntíð sagt frá, at hann í
einum dreymi hevði sæð ein nærgangandi hval, og á honum stóð skrivað: „På
havet skal du dø.“
Tað verður sagt, at mamma Jákup í Háldanstoft hevði hoyrt um henda
dreymin og hevði noktað honum at fara við „Onnu“. Tað bjargaði so hansara
lívi.
Jákup Mikal Mikkelsen
og Kathrina Jensen
mistu páparnar við
„Onnu“.

Jákup Mikal var føddur faðirleysur
Jákup Mikal var ikki føddur, tá ið pápin doyði. Hann var føddur í oktober,
sum pápin doyði í apríl. Hann var tí sjálvsagt uppkallaður eftir pápanum.
Tískil gjørdist Jákup Mikal yngstur av fýra systkjum. Men hóast mamman,
Karolina, nú var „einligur forsyrgjari“, hevði hon orku at taka eitt barn til
fosturs. Hetta var ein bróðurdóttir úr Kollafirði, sum var komin at ferðast.
Mamman var sjúk, og gentan bleiv verandi.
Jákup Mikal tekur til, hvat arbeiðsgrev mamman var. Hann minnist hana
ikki hava havt so mikið sum ein sjúkradag.
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Tey áttu húsini, men annars var slíkt sum trygging avmarkað tá í tíðini. Ein
loysn at fáa inntøku var, at tað var tørvur á skúlastovum á Toftum. So hon
leigaði í nøkur ár báðar stovurnar til skúlastovu, og gav hetta sína inntøku.
Hon var fitt til hendurnar og fekk sær bindimaskinu at binda fyri fólk. Tær
vóru sjálvsagt til handakraft, og hetta kravdi sín „mann“.
Eisini seymaði hon bæði fyri síni egnu og fyri fólk. Og so vaskaði hon fisk.
Piddi Skaale, handilsmaðurin, plagdi at taka fisk at turka fyri Jens Evensen úr
Havn. Hetta gav eisini nakað av sær.
Foreldrini hjá Jákup
Mikal, Karolina og
Jákup Michael.

Hon hoyggjaði fyri bøndurnar. Hetta gav eitt hoyggingarlamb. So Jákup
Mikal minnist einki til, at hann ikki fekk nóg mikið av øllum.
Hann minnist eisini tað, at nøkur fá ár eftir, at „Anna“ var gingin burtur,
kom eitt íslendskt par at ferðast á Toftum. Hetta var danski ráðharrin fyri
Ísland, Fontenay. Hann hevði skipað fyri jarðarferðini, og hann hevur ikki
gloymt henda sorgarleik ella tey, sum sótu eftir.
Tey gingu hús úr húsi at vitja tey, sum høvdu mist. Tá góvu tey hvørt av
børnunum eina fimmkrónu í part. Hetta var veldigt hjá einum barni at fáa.
Tá ið hugsað verður um, at tað mundu sita eini 20 børn eftir á Toftum, so
kann sigast, at hetta var ein stórsligin gáva.

Kathrina fekk dukku frá Fontenay
Kathrina Jensen, dóttir skiparan á „Onnu“, Theodor Poulsen, minnist hetta.
Hon minnist eisini, at Fontenay var í fylgi við Sofus Højgaard, sum var kendur skipari í Rituvík. Hon eigur enn eina dukku, sum hon fekk tá frá Fontenay.
Hon fekk eisini eina mynd av honum, sum hon eigur enn.
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Fontenay hevði annars eitt gott umdømi millum føroyingar. Í 1930 skrivaði
politikarin Poul Niclasen í íslendskum
bløðum, at føroyskir fiskimenn bera
Fontenay alt gott, og hevur hann verið
teim ein góður maður á ymiskan hátt,
síðan hann kom til Íslands.
Fontenay hevði eisin samband við
fleiri aðrar vanlukkur hjá føroyingum í
Íslandi, sum „Florens“ í 1927, „Acorn“ í
1928 og „Ernestinu“ í 1930.

Seymaði oljuklæði
Katrina var bara ársgomul, tá ið pápin
gekk burtur. Mamma hennara, Anna,
var ættað úr Leigustovuni á Toftum.
Anna fekk boðini um vanlukkuna á
veg á møti í skúlanum. Tá møtir hon Hesa myndina av Fontenay fekk
presti, sum sigur henni, hvussu støðan Katrina frá Fontenay sjálvum. Inni í
rammuni er ein lepi, har tað stendur „Til
var, at hon fekk ikki mannin at síggja Anna Cathrine fra Minister Fontenay.
aftur.
Hon hevði verið gift fyrr við Johan
Hendriki Højgaard, beiggja D.P. Højgaard, eitt kent handilsnavn á Toftum.
Hann doyði av brádliga í 1909 eftir at
hava borið kava til íshúsið hjá beiggjanum. Tey bæði áttu tvær døtur. Tann
eldra, Hansina Petrina, doyði bara ársgomul. Tann yngra, Hanna Petrina, uppkallað eftir systrini, gjørdist bara 40 ára
gomul. Hon giftist við Andreasi Dam
frá Norðskála. Tey náddu bara at vera
gift í tveir mánaðir, tá ið hann slerdi út
av skipi. Ein bretskur trolari fekk líkið í
trolið í fyrsta hálinum á túri undir Føroyum, so hann fekk kristna jørð.
Aftaná at maðurin var deyður, fekk
hon eina dóttur, sum var kallað Andrea- Hetta er dukkan, sum Katrina fekk frá
Fontenay.
ása eftir pápanum.
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Anna giftist so uppaftur við Theodori Poulsen. Tey bæði fingu fýra børn
saman. Theodor gjørdist bara 40 ár, og nakað tað sama var Anna, tá ið hon
gjørdist einkja.
Eins og Jákup Mikal átti Katrina eina sera raska mammu, sum nú gjørdist
álitið í húsinum. Hon fór at gera oljuklæði til sjómenn. Hetta var rættiliga
arbeiðskrevjandi. Fyrst skuldu tey seymast. Síðan skuldu tey ferniserast so
mikið ofta, at tey vóru heilt tøtt.
Hon seymaði eisini fyri fólk, og hon stívaði flippur. Tá brúktu menn leysar
flippur.
Anna var eisini í fiski hjá Evensen eins og mamma Jákup Mikal. Evensen
læt 40 kr. fyri bátin av fiski í løn.
Børnini máttu eisini setast við til arbeiðis. Beiggin, Hendrik, var bara 7 ára
gamal, tá ið hann mátti fara at velta.
Anna gjørdist bara 57 ára gomul. Hon doyði í 1941, og var hetta ein serlig
søga. Anna var hjartasjúk og hevði beint fingið sproytu við heilivági frá heiðadoktara, Einari Djurhuus.
Tá kemur skonnartin „Sanna“ heim úr Amerika. Hon kemur siglandi inn á
Skálafjørðin uttan at varnast, at har var ein kavbátanót, sum ikki mátti siglast
tvørtur um uttan loyvi frá bretsku myndugleikunum. Tí skutu bretar yviri á
Strondum eitt ávaringarskot. Skotið var so hart, at húsini skulvu. Anna gjørdist so kløkk, at hon doyði í stundini.

Teir, ið fórust við Onnu, vóru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Theodor Poulsen, Toftum, 40 ár. Eftir sótu kona og 5 børn.
Olevinus Joensen, Toftum, 40 ár. Eftir sótu kona og 7 børn.
Edvard Joensen, Toftum, 38 ár. Eftir sótu kona og 2 børn.
Jens Petur Joensen, Toftum, 22 ár.
Jacob Michael Michelsen, Toftum. 30 ár. Eftir sótu kona og 4 børn.
Sofus Olsen, Toftum, 30 ár. Eftir sótu kona og 3 børn.
Jens Jacob Olsen, Toftum, 19 ár.
Hans Andreas Hansen, Saltnesi, 14 ár.
Johannes Joensen, Kollafirði, 37 ár. Eftir sótu kona og trý børn.
Poul Anthon Jacobsen, Syðrugøtu, 22 ár.
Hans Meinhard Simonsen, Strondum, 16 ár.
Johannes Poulsen, Skála. Eftir sótu kona og 5 børn.
Johs. H. Olsen, Leirvík, 19 ár.
Jacob Oliver Joensen, Leirvík, 23 ár.
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• Peter Elias Heinesen, Leirvík, 18 ár.
• Hans Jacob Heinesen, Leirvík, 16 ár.
• Dánjal Jacobsen, Leirvík, 27 ár.

Gravsteinurin yvir manningina á „Onnu“ í gamla kirkjugarðinum í Reykjavík.
Nøvnini standa á plátuni vinstrumegin, sum Jákup Michael Mikkelsen tók stig til at seta
upp í 2008.
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1924:

„GENERAL GORDON“
OG „SJÓRIDDARIN“
Tann 25. februar 1924 fór „General Gordon“ av Hvalba og spurdist
ikki aftur. Við fóru 19 mans. Av hesum vóru teir 11 úr Hvalba
1924 var eitt vanlukkuár hjá føroyingum. Toftaskipið „Anna“ gekk burtur
við 17 monnum, „General Gordon“ við 19 monnum og „Sjóriddarin“ við 8
monnum.
Mortensens handil keypti í 1923 sluppina, „General Gordon“, úr Lysekil í
Svøríki.
Hon varð bygd í 1884 í Brixton, var
merkt 87 brt, og hon hevði motor.
Poul Michelsen í Búð í Hvalba, búsettur á Sevmýri á Tvøroyri, førdi hana
hetta árið, hon hvarv við mann og mús.
Hildið var, at „General Gordon“ var
komin nakað nær Íslandi, tá ið teir vóru
burturgingnir, tí Poul Johannes Beder
í Vági, vanliga nevndur Pollurin, førdi
„Lauru“ tað árið. Teir funnu toppstongina á „General Gordon“, tá ið teir komu
yvir á Suðurlandið. Teir tóku hana inn
og høvdu hana heimaftur við sær og
kendu, at tað var toppstongin á „General
Gordon“. Hon lá í fleiri ár í kjallaranum
hjá Pollinum. Men tá ið hann fyrra partin av 1930-árunum fekk sær radio, setti Poul Michelsen í Búð var skipari á
hann hana sum radiomastur oman fyri „General Gordon“.
húsini. Seinni datt hon niður, og Torkil
Beder, prestur, sonur Pollin, segði, at hann sagaði knappin av henni, men at
hann tíverri var blivin burtur.
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FF-blaðið: „General Gordon“ er farin
Tað hevur lítið og einki verið at funnið í bløðunum í teirri tíðini um, tá ið
„General Gordon“ gekk burtur. Táverandi FF-blaðið hevði eina minningargrein, sum var soleiðis orðað:
„Kann henda, at eg í tí vátu grøv skal sova mín síðsta blund; tó eg elski at
ferðast um høv til mína síðstu stund.“
So hevur skaldið sungið um hin føroyska fiskimannin, og ivaleyst er tað, at
ikki halda hesar vanlukkurnar Føroyingar frá at søkja sjógvin.
Og tað er gott, at so er, tað er so í øllum yrki. „Vandi er í hvørjari vælferð!“ sigur orðatakið, og satt er tað. Vit eru ongantíð trygg, hvar vit fjakka
á foldum. Óhappið, ja, deyðin finnur øll. Trygdin er einans at finna í tí, at
vit vandra fyri Guds ásjón, hvar vit enn ferðast á landi ella á sjógvi, og at vit
altíð eru í hansara varatekt.
Men harfyri er tað líka meint, líka sárt, líka nívandi, hvørja ferð óhappið
rakar tey einstøku menniskjuni. Tey mugu uppaftur og uppaftur saman ganga
gjøgnum hina somu trongdina, bíða og bíða í tóman heim, meðan hin síðsta
vónin fjarar út úr hjartanum, og síðan taka upp strevið aftur, royna at bøta
um skaðan, sum hon harða lagnan sló.
Henda syrgiliga hending við „General Gordon“ verður ein av teimum, sum
verður við at nerva í langar tíðir, tí vit einki vita.
Eftir sita ikki minni enn 9 einkjur. Hvalbiar bygd hevur verið verst fyri, og
tað nítur so mikið fastari har, sum at sama bygdin fyri stuttari tíð hevur verið
fyri tveimum stórum vanlukkum á sjónum. Fyrst hin herviliga skaðagrindin í
Hvalba og síðan „Helena“, sum fórst á havinum í 1920.

Johannes misti pápan við „General Gordon“
Í 2009 var roynt at fáa samband við fólk, sum kunnu greiða meira frá um
„General Gordon“. Hetta eydnaðist sera væl inni á eldrasambýlinum í Hvalba.
Har hitti eg tann tá 93 ára gamla Johannes Poulsen. Pápi hansara Jacob var
ein av manningini á „General Gordon“. Johannes var 8 ára gamal, tá ið pápin
fórst, so hann minnist, sum rímiligt er, væl pápan. Mamman var Henrietta,
vanliga kalla Jetta. Tey vóru upprunaliga níggju systkin, men ein tvíburabeiggi
Johannes, Elias, doyði sum smádrongur. Børnini vóru úr pinkubarni upp í
12 ár, tá ið tey mistu pápan. Yngsta barnið, ein genta, hevði ikki fingið navn
og varð doypt Jacobina eftir pápanum. Hon giftist til Klaksvíkar við Símun
Michael Christiansen.
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Johannes Poulsen
misti pápan við
„General Gordon“.

Seinasti dagur í Føroyum hjá „General Gordon“
Á sambýlinum hitti eg eisini tann tá 91 ára gamla Olivur Holm. Hann mintist púra klárt júst tann dagin 85 ár frammanundan, tá ið „General Gordon“
fór avstað seinastu ferð.
Skipið kom av Tvøroyri við teimum av manningini, sum kominir vóru
umborð har. Í Hvalba skuldi so hinir av manningini takast umborð, áðrenn
farið varð til Íslands. Hetta var ein so sera vakur morgun og púra slætt var í
sjónum.
Skiparin var jú ættaður úr Hvalba, og Olivur minnist, at Poul fór niðan til
foreldrini hjá sær at siga teimum farvæl. Síðan komu faðir og sonur oman á
mølina, og Olivur minnist, at Poul helt um hálsin á pápa sínum. Hetta má
sigast at vera eitt vakurt seinasta minni um hann.
At so nógvir mans fóru burtur var jú ein stórhending í bygdini, so alt
bygdarfólkið kom saman fyri at siga monnunum farvæl við kendu heilsanini „Jesus veri við tykkum“ og svarinum: „Hann veri eftir hjá tykkum“. Og
mangt tárið man vera fallið. Øll vistu í hesum tíðum, at tað var als ikki vist,
at tey komu at síggjast aftur.
Men so kom løtan, tá ið skiparin helt, at nú mundi vera best at fara. Tað
var umráðandi, at seglini kundu fáast upp, meðan vindurin var so makligur,
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sum tað varð sagt. Hetta merkti, meðan tað var lítið av vindi. Víst hevði
„General Gordon“ ein lítlan motor, men framvegis vóru seglini høvuðsálitið.
Tá var eingin kai í Hvalba, so manningin mátti førast umborð í árabátum.
Menn høvdu jú eisini viðføri, so tað mátti førast fleiri ferðir.
Segl vórðu sett, og „General Gordon“ fór avstað. Vit kunnu ímynda okkum,
at mannamúgvan hevur eygleitt skipið, til tað hvarv úr eygsjón.
Oliver Holm mintist
væl tann dagin,
„General Gordon“ fór
av Hvalba seinastu
ferð.

Blivu teir niðursigldir?
So gekk tíðin, til sluppirnar vanliga komu aftur undan Íslandi. Men eingin
„General Gordon“ kom. Tað varð bíðað, vónað og biðið. Tað kundi jú verið
onkur nátúrlig frágreiðing fyri, at teir ikki komu, tá ið teir vóru væntaðir.
Men ein dagin mátti staðfestast tað, at „General Gordon“ kom ikki aftur, og
at aftur ein manning hevði fingið eina váta grøv. Tað farvæl, tey høvdu sagt
manningini henda vakra morgun, var tað seinasta.
Eingin visti við vissu, hvat ið var hent. Eitt herviligt høgættarveður brast á
longu tann 29. februar, og menn hildu, at hon kundi vera farin í tí veðrinum.
Men nøkur ár seinni kom fram ein merkilig søga.
Ein hvalbingur hevði siglt við einum trolara úr Vestmanna. Teir vóru á
ísfiskaveiðu og landaðu fiskin í Grimsby. Eina ferð fóru nakrir av manningini
á eina barr.
Við eitt annað borð sótu nakrir enskir trolaramenn og drukku. Eina ferð
komu hesir menn til ilnar. Føroyingarnir skiltu enskt, so teir hoyrdu alt, ið
varð sagt. So einaferð rópti ein av trolaramonnunum til hin: „Hetta skal ikki
vera sum við „General Gordon“!“ Tá skiltist á prátinum, at trolari, har ein
av hesum monnum var skipari, hevði siglt á „General Gordon“ og var síðan
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stungin av. Søgan segði eisini, at „General Gordon“ varð raktur framskips, og
masturin og seglini endaðu frammi á bógnum á trolaranum.
Teir vóru á veg til Bretlands, og tá ið teir nærkaðust landi, gav skiparin
manningini boð um at koyra leivdirnar av „General Gordon“ til sjós. Men
hesum noktaðu teir fyri. Teir høvdu ikki troystað sær. Tískil mátti skiparin
sjálvur fara á dekkið at gera hetta.
Fyrstu ferð, eg hoyrdi um „General Gordon“, var frá tí tá 99 ára gamla
Andriasi í Tarti í Oyndarfirði. Hann mintist so sera væl til, og hann mintist
eisini hesar vanlukkur, sum vóru føroyskum fiskimonnum fyri.
Hann var triðja árið til skips í 1924, og hann mintist væl, at tað vóru fleiri
suðuroyarskip, sum høvdu verið upp á prei hjá teimum at spyrja, um teir
høvdu sæð „General Gordon“. Tá hevur hann verið saknaður.
Andrias hevði hoyrt hesa frásøgnina frá beiggja skiparans á „General
Gordon“. Hann visti eisini, at „General Gordon“ hevði 3 forsegl og 2 toppsegl, sum øll endaðu inni á dekkinum á trolaranum.

So tættar lógu sluppirnar á Suðurlandinum.

Enn ein ábending
Tá ið skrivað verður um eitt mál, kemur ofta meira undan kavi. Tískil kom
enn ein ábending um, at „General Gordon“ varð niðursigldur. Søgan er henda:
Tað lógu einaferð nakrir bretskir trolarar á Fuglafjarðarpolli. Millum hesar
lógu tveir síð um síð. Annar var ankraður, hin hevði sett fast framvið tann
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ankraða trolaran. Tveir fuglfirðingar, Hans Thomsen á Geilini og Meinhard
Jacobsen, kendur skipari, høvdu verið og sett reyðfiskalínu. Á veg til lands
fóru teir umborð á annan trolaran.
Tá ið teir komu inn í messuna, sat skiparin á hinum trolaranum har. Hann
virkaði so løgin. Hann var í einum keppi, sum hann hálaði niður fyri andlitið,
sum um hann ikki vildi kennast aftur.
Men Hans kendi hann væl aftur. Hann hevði siglt nógv við eingilskmonnum, og hann kendi væl stýrimannin á trolaranum, sum skuldi hava siglt
„General Gordon“ niður. Hann hevði fortalt Hansi, hvør hesin skiparin var,
og hann man helst hava vitað, hvør Hans var.
Komnir aftur í bátin segði Hans við Meinhard: „Hatta var maðurin, sum
beindi fyri „General Gordon“!“
Søgan var, at trolarin hevði siglt á „General Gordon“. Gálgin á trolaranum
var komin fastur í stórvantið á sluppini. Trolarin hevði tískil rivið allan rigningin á „General Gordon“ inn á sítt dekk. Skaðin á „General Gordon“ var so
stórur, at hann fór at leka og sakk.
Stýrimaðurin hevði frívakt, og skiparin var drukkin. Stýrimaðurin gav boð
at venda aftur, tá ið hann kom á vakt og frætti um tað, sum var hent. Men tá
var einki skip at finna. Stýrimaðurin vildi draga skiparan til svars. Men einki
meira spurdist burturúr, tí søgan segði, at skiparin hevði mutrað manningina.
Um hetta passar, ber illa til at siga við fullari vissu. Tað vóru so nógv skip
á fiskileiðunum, og eru fleiri dømi um, at skip høvdu samanstoyt. Sambært
Peter J. Sigvardsen er tað greitt, at „Kristina“, sum hvarv í 1920, varð niðursigld.

Einkjurnar vóru kempur
Poul í Búð var beiggi Mikkjal í Búð, sum var gingin burtur við „Helenu“ í
1920. Ein triði beiggi, sum var skipari, var Tórur í Búð.
Johannes var farin í skúla, tá ið hetta hendi. Hann gekk í skúla við Bakkhús, har handilin við sama navni er. Lærari var Hans Pauli Holm.
Spurningurin er so, hvussu kláraði ein familja seg, nú forsyrgjarin knappliga
var farin? Tryggingin tá var ikki nakað serliga góð, og mamma Johannes sat
eftir við átta børnum. Men tað eydnaðist Jettu at hava øll børnini heima.
Fremsta frágreiðingin var, at fiskimannakonurnar vóru kempur. Tær vóru
vanar at skipa fyri húsinum tann partin av árinum, menninir vóru burtur. Nú
fingu tær so alla ábyrgdina, og hana megnaðu tær eisini.
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Annað svar var samanhald millum fólk og tað, sum nú kallast samhaldsfesti, har fólkið hevði umsorgan fyri hvør øðrum.
Tað, sum hjálpti júst í hesum førinum var, at tey hjá Johannesi áttu eitt
sindur av jørð, 12 gyllin. Hetta gav møguleika fyri at hava kúgv og nakrar
seyðir.
Alt hetta kravdi eisini arbeiðsmegi. Børnini í húsinum máttu hjálpa við
øllum arbeiði í húsinum.
Annars hjálptu øll í bygdini til. Menninir hjálptu eisini við at hava faðirleysu dreingirnar við sær til dømis, tá ið farið varð á flot, og teir fingu so
eisini part.

Jacob Poulsen var pápi Jóhannes. Konan, Jetta, sat eftir við átta børnum og hevði mist
ein son saman við manninum.

Einkjurnar fingu kol
Í Hvalba var so nógv kol, at tey skóru ikki torv. Hesir gomlu minnast bara
luktin av torvi frá tí, teir komu fram við Sandvík í báti!
Við kolinum varð eisini hugsað um einkjurnar. Tað kol, sum var arbeitt
millum jóla og nýggjárs fór til einkjurnar, og tær fingu ført tað til hús. Tær
fingu eisini møguleika at fáa tað kol, sum kundi finnast í dungunum aftan á
framleiðsluna.
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Mótsatt øðrum bygdum var ikki nógv saltfiskaarbeiði í Hvalba. Men eingin
kundi hungra í Hvalba. Her var nógvur útróður, og fiskurin varð keyptur og
arbeiddur í bygdini.
Hvalba var eisini eitt gott grindapláss við døglingum sum ískoyti. Her vóru
fuglabjørg, har fuglur ikki treyt. Og so var so nógvur seiður. Tað lá væl fyri at
kasta nót. Tá kundu fáast stórar nøgdir. Einkjurnar vóru ongantíð gloymdar,
tá ið býtt varð.
Tað var eisini vanligt í Føroyum, at tá ið børnini, serliga dreingirnir vuksu
til, hjálptu tey til fíggjarliga við húsarhaldinum.
Johannes fór 14 ára gamal til skips við „Emerald“ hjá Mortensen, sama
reiðarí sum hjá „General Gordon“. Helst hava teir viljað hjálpt familjuni við
at taka henda faðirleysa dreingin við.
Seinni í 1936 sigldu Johannes og Olivur saman við „City úr Norwich“, har
Niels Petur Holm var skipari. Hann var beiggi Olivur.
Undir krígnum sigldu teir tó ikki. Hesa tíðina arbeiddu nógvir hvalbingar
í kolinum, sum stórur tørvur var á í landinum.
Hetta var sum so gott arbeiði, men arbeitt var 600 metrar inni í fjallinum.
Har var sera myrkt, og trygdin var meira at kalla vánalig. Tað var altíð vandi
fyri, at loftið í gongini datt niður. At forða hesum skuldu stúttur setast upp
undir loftið. Ofta máttu menn sjálvir hava hesar stúttur við sær til arbeiðis.
Tað hendu eisini vanlukkur, og fleiri menn doyðu av vanlukkum í minunum.
Hildið verður, at tað var væl sloppið, at tað ikki gekk verri.
Johannes var til skips í eini 30 ár. Hann hevur eisini arbeitt í Íslandi
og Grønlandi. Eisini hevur hann arbeitt nógv ár á Bacalao. Tað vóru fleiri
suðringar, sum gjørdu hetta.
Johannes giftist við Sonny, sum var úr Hvalba. Tey fingu børnini Jan, Finn
Eiler, ið doyði sum smádrongur og Kammu. Systursonur Johannes, Dybeck
Marinoson, vaks upp hjá teimum.

Erling Poulsen mundi blivið faðirleysur
Í 2004 greiddi Erling Poulsen frá í Dimmalætting, at tað var um reppið,
at hann sjálvur gjørdist faðirleysur við „General Gordon“. Skiparin, Poul í
Búð, ringdi um veturin til pápa hansara, Mortan Poulsen, og bað hann til
bestamann við „General Gordon“. Hann játtaði, tí Poul í Búð fiskaði væl og
var góður at vera saman við sum skipari. So hevði „General Gordon“ eisini
motor, og hevði hetta nógv at siga í 1924.
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Men Mortan hevði eisini søkt kjans við hvalabáti í Lopra, og einar átta
dagar áðrenn teir skuldu fara avstað við „Gordon“, fekk hann at vita, at hann
hevði fingið stýrimanskjans við einum av hvalabátunum hjá støðini í Lopra.
Nú vóru góð ráð dýr. Mortan var ógvuliga harmur um at seta Poul í Búð
í eina ringa støðu at tørva ein bestamann, tí nú vóru øll skipini fullmannað.
Hann ringdi so til hansara og segði, hvussu vorðið var. Mortan segði síðan
mangan, at hann ongantíð gloymdi Pouli tað aftur, hvussu vakurt hann tók
hesa støðu. Poul segði við Mortan, at sjálvandi skuldi hann taka kjansin við
hvalabáti, tí slíkir hanga ikki á trøunum. Poul kundi sagt sum so, at nú var ov
seint at siga upp, tí nú fái eg ongan annan bestamann, men tað gjørdi hann
so ikki. Poul spurdi Mortan eftir øðrum skiparalærdum monnum, men hann
var glaður um, at hann ikki hevði víst honum á nakran.

Malena misti dreingin
Poul í Búð fekk so fatur á tí 24 ára gamla
Emili Heinesen í Sumba og biður hann
koma sum bestimaður við sær. Hann
hevði júst fingið skiparaprógv og skuldi
annars fara til skips við einum norðanfjørðsskipi.
Emil var trúlovaður við Malenu á
Longini í Leirvík og hevði keypt grundstykki inni á Toftanesi. Hann ætlaði at
búsetast í Leirvík. Tilfarið var bílagt, og
tekningin til húsini var gjørd og er enn
til í ættini hjá Malenu.
Tað er sama stykki, sum Ársæll Jensen, vanliga nevndur Salle, seinni bygdi
síni hús á.
Malena var í Sumba og ferðaðist, áðr- 24 ára gamli Emil Heinesen var trúlovenn „General Gordon“ fór avstað. Eina aður í Leirvík og var farin at byggja.
náttina eftir at Emil var farin avstað,
droymdi hon, at tey svóvu í hvør síni song í einum kamari. So sá hon seingina hjá Emili fara undir í sjógvi. Morgunin eftir fór hon at fortelja verpápan
um dreymin. Men hann breyt hana av og segði: „Nú vil eg ikki hoyra meira!“
Malena giftist seinni við Sylveriusi á Mýrini, og tey búsettust í Leirvík. Tey
fingu tvær døtur. Dóttir teirra, Klara, gift við Grími Rasmussen í Klaksvík,
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eitur eisini Emilia, uppkallað eftir Emil. Ein beiggi Klaru, Otto, fórst eisini á
sjónum. Men tá var Malena deyð, so hon varð spard fyri hetta eisini.
Klara fortelur frá mammu síni, at hon varnaðist, at okkurt ófrættakent var,
tí tá ið hon sá menn standa og práta í túninum, og hon nærkaðist, tá tagdu
teir. Tá hevur tosið verið um „General Gordon“, sum einki frættist frá.
Tað er minst ein onnur søga um ófrættakendan dreym í sambandi við
„General Gordon“. Jutta Mortensen í Havn, ættað av Tvøroyri, vaks upp í
grannalagnum hjá Pouli í Búð á Tvøroyri, og hon var á sama aldri sum døtur
hansara. Tí kom hon inn hagar dagliga.
Pápi Juttu, Frederik, fortaldi, at eina náttina eftir, at „General Gordon“
var farin avstað, hevði hann droymt Poul í hvítum gummistivlum. Hetta gav
honum eina ófrættakenslu av, at her ruggaði ikki alt rætt. Seinni kom hann
eftir, at dreymurin var samstundis sum illveðrið, tá ið hildið var, at „General
Gordon“ var farin.

Feðgarnir sum fórust
Millum teirra, sum fórust við „General Gordon“, vóru feðgarnir Poul og
Jógvan Jespersen. Um hetta greiðir Hanni Thomsen, abbasonur Poul, frá, at
Jógvan var næstelstur av 10 systkjum, so omman, Anna Maria, sat eftir við
níggju børnum, har tað yngsta var 4 ár. Sum so mangar aðrar sjómanseinkjur,
megnaði hon fostra upp øll børnini sjálv og at fáa øll børnini væl undan uttan
at eiga nakra jørð og uttan nakra sosiala skipan, sum vit vita um nú.
Leggjast kann afturat, at pápi Poul, Jaspur, kom úr Øravík og vaks upp
hjá giljabóndanum í Hvalba. Pápi Onnu Mariu kom úr Skúvoy. Í Hvalba var
hann nevndur Jógvan Joensen á Hólum.
Anna Maria og Poul
Jespersen. Poul fórst
við „General Gordon“.
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Pápi Sunnevu var skipari á „General Gordon“
Eg hitti eisini Sunnevu Niclassen úr Bø,
dóttir skiparan á „General Gordon“,
Poul Michelsen í Búð, sum sagt ættaður
úr Hvalba, men sum búði á Sevmýri á
Tvøroyri. Mamman var Daniella, dóttir
Jacobinu og Thorman Vang bónda á
Bø í Froðba. Thormann og tey vóru 9
systkin úr tveimum giftum. Tað vóru 50
ár millum Thormann og tað yngsta av
systkjunum.
Poul var føddur í Hvalba 17. februar
1892. Hann tók skiparaprógv hjá Jensi í
Dali í 1915. Undan „General Gordon“
hevði hann ført „Agnes Louise“ í 1916 Jógvan Jespersen fórst saman við
og 1917 og „Tjaldrið“ í 1918 og fram pápanum.
til 1923.
Sunneva var bara 3-4 ára gomul, tá ið pápin doyði, so tað er akkurát so, at
hon hómar hann spæla við børnini á gólvinum.
Sunneva minnist lítið annað, uttan at tosað varð um, at „General Gordon“
var gandaður longu í Lysekil, haðan skipið varð keypt.
Men hon minnist sjálvsagt, hvussu tað var at gerast faðirleys. Tær vóru
tríggjar systrar, tvær vóru yngri. Dinna var gift við Sofusi Joensen, sum hevði
handil á Sevmýri í mong ár. Poula, uppkallað eftir pápanum, búði niðri.

Sunneva saman við
langommubørnum.
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Mamman fór at læra til ljósmóður
Mamman fór niður til Danmarkar at læra til ljósmóður. Hetta var hennara
loysn at kunna gerast einaforsyrgjari. Men hetta var eitt megnartak, serliga tá
í tíðini. Hon var eitt ár niðri. Hetta var heppið, tí aðrar ljósmøður máttu taka
tvey ár uttan at læra meira.
Sunneva var tá seks ára gomul og beint farin í skúla á Tvøroyri. Hon fór tá
at vera hjá ommuni og abbanum á Bø og fór í Froðbiar skúla. Hinar báðar
systrarnar búðu hjá tveimum mammusystrum.
Eitt ár kundi vera leingi at vera burtur frá sínum børnum, men Daniella
gloymdi tey ikki. Sunneva minnist, at hon plagdi at senda pakkar heim, helst
keyptar fyri tann lummapening, sum hon fekk. Sunneva minnist serliga eitt
vakurt fyriklæði og einar reyðar gummistivlar. Ein dagin, Sunneva kom úr
skúla, var ein stór dukka komin. Tá var frøi.
Mamman kom so aftur, men tað gjørdist ikki so nógv arbeiði sum ljósmóður í fyrstuni hjá henni. Tað var longu ein ljósmóður á Tvøroyri, sum sat
nógv ár eftir, at mamman hevði lært. Tískil gjørdist tað nokk so seint, at hon
varð sett í starv. Men hon plagdi at fara túrar, har tað ikki lá fyri hjá føstu ljósmóðrini at fara. Hetta kundi vera yvir fjøll sum til dømis til Hovs og Fámjins.
Men hon var væl dámd og fekk sum frá leið meira at gera.
Hetta kundi vera sera buldraligt. Vegasamband var jú lítið og einki. So
ferðingin var við báti og til gongu. Tað varð ikki tosað um veður og vind.
Farið varð avstað, um fjøll í náttarmyrkri, hvussu umstøðurnar vóru.
Sunneva minnist til dømis, tá ið teir plagdu at koma úr Fámjin eftir
mammuni. Boð komu frá telefonstøðini til Daniellu um at gera seg klára.
Heima eygleiddu tey so lyktirnar hjá monnunum, so hvørt teir nærkaðust. So
var at fara yvir um fjørðin í báti. Ofta var tað so ringt, at teir máttu leggja
seglið út yvir hana. Daniellu dámdi ikki at fara í bát, men har var einki, sum
æt.
Ein fámjinsferð var serliga ring. Tá máttu menninir neyðhalda sær og henni
við fjallstavum. Tað var snøgt sagt ikki framkomandi fyri stormi. Daniella var
ljósmóðir í eini 40 ár. Hvør ferðin gav 10 kr., og tað kundi vera nógv stríð av
at fáa henda pening til høldar.
Sunneva minnist eisini, hvussu óhugnaligt tað plagdi at vera, tá ið bankað
var á hurðina um náttina, tá ið onkur kom í ljósmóðurørindum. Ofta var ikki
telefon, so boðini máttu koma heim eftir henni, og teir bankaðu hart upp á
hurðina fyri at fáa mammuna at vakna. Hetta dunkið situr í Sunnevu enn.
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Men Daniella var løtt at fara upp og var skjót í tey hvítu klæðini. Hon
hevði altíð sínar greiðir í lagi og kundi finna tær í myrkrinum og so avstað.
Tað var ógvuliga óhugnaligt, tá ið mamman fór út í náttina. Men tær vóru
tó ikki einsamallar. Ein mostir kom altíð til teirra.

Ósjónligu hendurnar hjálptu
Daniella var sera dugnalig, ikki bara sum
ljósmóðir. Hon seymaði og bant alt, sum
tey brúktu, og handalagið var av tí besta.
Sunneva heldur, at eitt faðireyga hugdi
niður til teirra. Hann, sum var verja hjá
einkjum og faðirleysum, gloymdi tey
ongantíð.
Ein dagin, tær komu úr skúla, segði
mamman:
„Nú kundi húsið verið brent niður hjá
okkum“. Hon hevði sett eina grýtu útá
at smelta gásafeitt. Eldur kom í feittið,
og login stóð næstan upp undir loftið.
Mamman var einsamøll í køkinum.
Tað var so trongt millum komfýrin og Daniella fór at læra til jarðarmóður, tá
borðið. Login stóð yvir ímóti vindeyga- ið hon misti mannin.
num, so hon slapp ikki út. Hurðarnar
vóru afturlatnar. Men við eitt var tann logandi grýtan tikin av komfýrinum
og blakað út í túnið. Sunneva minnist væl, at grýtan lá har. Ósjónligar hendur
høvdu latið báðar hurðar upp og tikið grýtuna.
Daniella giftist aftur við Meinharti Eivindssyni, sum eisini var úr Hvalba.
Tey fingu tveir synir. Meinhart doyði fleiri ár undan Daniellu, so hon
gjørdist einkja tvær ferðir.
Daniella helt fram sum ljósmóðir, til hon gjørdist 70 ár. Men tá var alt
vorðið so nógv lættari.

Høvdu bæði pengar og ikki
Mamman sat annars hampiliga væl eftir. Pápin hevði átt pengar, so hann sat í
nýggjum og góðum húsum. Alt var nýgjørt, málað og betrekt. Tað var ovnur
í hvørjum kamari, men tað var tó ikki toilett. Hetta var ikki vanligt tá.
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Hvør av døtrunum fekk eina bankabók við 800 kr., men hon var bundin,
til tær vóru 21 ár. Hetta var ikki heilt lítið, tí henda upphædd svaraði til ársløn hjá fiskimanni tá í tíðini. Men upphæddin mátti ikki rørast.
Tað hava verið fátækir dagar. Pápin hevur átt pening til góðar hjá Mortensen, sum var reiðari hjá pápa Sunnevu. Tey gingu har og keyptu, inntil einki
var eftir at keypa fyri.
Tá kundi sparikassabókin verið hent, men amtmaðurin, sum umsat hetta,
segði nei.
Hetta merktist millum annað, tá ið gestir komu á jóansøku. Teir vóru so
fínir í klæðum, sum Sunneva og tey ikki høvdu ráð til at vera.
Tey liðu tó ikki neyð. Tað var eingin jørð í húsinum. Tískil áttu tey ikki
kúgv ella seyð. Mjólk fingu tey frá ommuni og abbanum í Froðba. Men tey
høvdu tó hønur og skóru eisini torv.
Onkuntíð plagdu tey at fara til Hvalbiar at vitja ommuna og abban. Her
var gott at vera. Ein pápabeiggi, Niels Pauli, var virkin í brøðrasamkomuni
Vitninum. Hann var kendur fyri at duga so sera væl at syngja.

Fór til amtmannin at arbeiða
Tá ið Sunneva var 14 ár, var farið úr skúlanum sum hjá teim flestu. Tá fór
hon at arbeiða fisk. Trolarin „Leivur Øssurson“ hjá AT var komin, og Sunneva fór til Petur Mohr Dam, sum var formaður í Driftsráðnum, nevndini, at
fáa arbeiði.
Fiskur var eisini at arbeiða úti í Froðba, men lønin var ikki tann stóra,
nøkur oyru um tíman. Varð arbeitt í 10 tímar kundi hetta geva einar 3 kr.
Tann, sum hevði fiskaarbeiðið í Froðba, var Dánjal Mohr Mortensen. Tað
var tá vanligt, at fólk tóku fisk upp á seg at vaska. Hann fekk fiskin frá Thomsen og kanska onkrum øðrum. Fiskurin kom til Froðbiar við eini jakt, einum
lítlum báti.
Fiskurin varð so vaskaður niðri á klettinum og so turkaður á helluni. Her
var gott pláss at breiða fisk á. Hetta gav so arbeiði til konufólkið í Froðba. Ein
abbasonur Dánjal Mohr er Poul á Kletti.
Tá ið Sunneva so var 18 ár, fór hon til Havnar, og har fór hon seinni at
tæna hjá amtmanninum Hilbert. Tær vóru tríggjar gentur. Tvær teirra, Aska
og Judith, vóru úr Skúvoy. Sunneva var stovugenta. Hinar vóru í køkinum.
Her vóru ofta gestir, so tað var nóg mikið at gera.
Sunneva var eisini hjá amtmanninum fyrst undir krígnum, og tá var tað
hann, sum veruliga ráddi fyri borgum í Føroyum, nú hann ikki hevði sam88

band við donsku stjórnina. Tí stóð hann mangan eisini fyri skotum. Tað var
nógv fundarvirksemi hjá amtmanninum. Hann hevði neyvt samband við
bretska konsulin, Mason, og við teir flokkar, sum myndaðu politiska meirilutan í Føroyum. Her var ofta nógv at tosa um.
Hilbert átti tvey børn, son og dóttur. Tey vóru sera fitt, og tey vóru væl
vand. Børnini skuldu seta alt upp á rætta stað aftur, tá ið tey vóru liðug at
spæla um kvøldarnar. Tað var einki við at lata genturnar taka alt upp morgunin eftir.

Fann drong í Havn
Men í Havn lá eisini fyri at hitta dreingir. Eitt kvøldið í dansi hittust Sunneva
og Herluf Niclassen úr Miðvági, sum gekk á skiparaskúla. Ein systir hansara,
Signhild, var gift við Holgari Bærentsen, so har plagdi hann at halda til.
Tað vardi heldur ikki leingi, til tey giftust. Tey fluttu inn til foreldrini hjá
honum í Miðvági, meðan tey bygdu, og hann sigldi. Tey fingu fýra synir og
eina dóttur.
Herluf var sonur Georginu og Joen Hans Niclassen. Hann var yngstur av
fýra systkjum. Hann hevði hug at fara á sjógvin, og 15 ára gamal fór hann til
skips við „Guiding Star“. Skipari var Mourits Niclassen, á Skálalonini. Hann
var ein góður skipari, ið dugdi væl at fara við teimum ungu og læra teir.
Eitt skifti var Herluf og róði út í Grønlandi. Hann fór á skiparaskúla, og
síðan gjørdist hann bestimaður hjá John Nielsen í Sandavági við sluppini
„Elisabeth“. John var eisini ein mætur skipari, sum Herluf helt nógv av.
Herluf fór aftur í skúla og tók longdina, sum tað varð kallað. Hetta gav
møguleikar at føra skip í Grønlandi.
Hann sigldi undir krígnum við „Gudrun Zoegu“ og fór við har í 1942.
Teir høvdu so ein trolara, „Nýggjaberg“, men hann fórst undir krígnum við
21 monnum. Ein av hesum var Evald, beiggi Herluf.
Herluf førdi so „Gudrun Zoegu“ tað sum var eftir av krígnum. Teir sluppu
undan vandum av krígsávum. Men teir royndu eisini at sigla eftir forskriftunum, sjálvt um hetta kundi gera siglingina nakað drúgvari.
Herluf fór so við trolaranum „Varðberg“, sum hann var partaeigari í. Hann
var eisini nevndarlimur í mong ár.
Sum skipari á „Varðberg“ var hann við í bragdinum, tá ið manningin á
trolaranum „Egil“ varð bjargað uppi við Bjarnoynni í 1949.
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Sunneva giftist Herlufi Niclassen, sum
gjørdist ein kendur
sjómaður.

Gjørdist bóndakona í Bø
Í 1959 var sjómanslívið liðugt hjá Herlufi, og tey bæði fluttu til Bíggjar, har
hann varð bóndi. Hann seldi tá eisini húsini í Miðvági.
Stórur munur er á Tvøroyri og Bø. Tvøroyri var jú ein stórbýur. Her merktist heldur ikki sørt til stættamun, uttan at hetta tó nervaði so nógv.
Hetta var eitt heilt annað lív. Víst var Herluf heima, men hetta var ógvuliga
bundið. Tey vóru bundin at fjósinum hvønn dag.
Hetta var strævið. Alt var í ringum standi og óarbeiðsligt. Men Herluf var
ein sera raskur maður, so tað gekk. Tey smoygdu upp um armar og tóku
mangt takið.
Sum árini gingu, gjørdist tað hugaligari. Tey fingu traktor og góða sláimaskinu og annars nútímans útgerð.
Mjólkina seldu tey til Theodor Thomassen keypmann, sum gjørdist meira
enn 100 ár. Tey fingu so vøru fyri mjólkina.
Í 1983 legði Herluf frá sær sum bóndi. Hann doyði í 1985, 69 ára gamal.

Sunneva skrivar um pápa sín
Í 1982 skrivaði Sunneva hugleiðingar í Dimmalætting. Tær geva eina góða
lýsing av kenslunum hjá einum, sum hevur mist pápan á sjónum. Sunneva
skrivaði:
„Sólin skínur so vakurt í dag, og vit gerast altíð glað og løtt í huga, tá veðrið
er gott. Serstakliga gleði eg meg í dag yvir, at eg kann minnast pápa mín, sum
í dag hevði verið 90 ár, um hann hevði livað. Vit, sum vóru so lítlar, kendu
hann ongantíð. Vit lærdu ongantíð at siga pápi; men í hjartanum kennist
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gleði yvir at hava átt ein góðan pápa, ein av teimum hetjum, sum settu lívið
til fyri føðilandið.
Eg kann minnast, tá Kristian kongur 10. vígdi minnisvarðan á Torvheyggi.
Eg man ikki hava verið meira enn eini 5 ár tá.
Altíð sum smágentur gingu vit fram við minnisvarðanum, tá vit fóru til
Froðbiar, og so lósu vit tað, sum skrivað stendur á tí stóra, høga steininum.
Ein mynd av einum akkeri umgirt av einum togenda, og yvirskriftin er
teimum hetjunum til heiðurs. Teir sjólótust fyri føðilandið.
Niðriundir stendur á donskum: Ingen har større Kærlighed end denne, at
han sætter sit Liv til for sine Venner. Johs. kap. 15. Vers 13.
Tær tríggjar stóru steinpláturnar eru tær sluppirnar, sum fórust við allari
manningini, „Helena“, „Karin“ og „General Gordon“.

Sunneva var við, tá ið minnisvarðin á Tvøroyri varð vígdur.

Tá eg nú skrivi um minnisvarðan, so fari eg at siga frá nøkrum, ið eg
havi hoyrt sum barn. Tá hesin varðin varð settur, har sum hann stendur nú
á Torvheyggi, so var tað ein meining við tí, umframt tann at minnast teir
sjólátnu. Hann varð settur á einum fríum øki við tí stóra steininum vísandi
upp ímóti himinum og lítandi út yvir havið, har sólin rísur. Tað kann væl
vera, at eg minnist skeivt, tá ið eg sigi, at hann varð settur soleiðis, at øll før,
sum komu inn um Froðbiarnípu ella inn á fjørðin, vóru var við hann, ella um
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eg so má siga, vóru heilsað av honum. Allar mínar barnadagar stóð hann fríur
við góðum útsýni, einki hús í námind av honum, men so er ikki nú.
Okkum untist ikki at eiga og kenna pápa okkara; tí lagnu hava so mong
verið fyri. Men ein er, sum aldrin gloymir tann faðirleysa; hansara lyfti standa
fast, um alt annað vikast. Eitt, sum er blivið so stórt fyri mær, er hetta, at
eg skal síggja pápa mín ein dag heima í himlinum. Tað verður ofta tosað um
ránsmannin, sum var bjargaður av Jesusi. Mong menniskju halda, at tað hevur
ongan skund at blíva frelst; tey meina, at tey kunnu fáa ta løtuna, sum ránsmaðurin fekk. Jú, víst eru tað tey, sum fáa løtuna, so tey bjargast fyri himmalin. Men mong eru tey, sum fara so brádliga úr hesum heimi, at um tey ikki
kenna Jesus áðrenn, so frykti eg fyri, at tað er vónleyst myrkur, ein ævinleiki
uttan tann Harra Jesus.
Hesar hetjur, sum sóu deyðan fyri eygunum, tær kundu; og teir hava rópað
á Harran í neyð síni: Harri bjarga okkum, vit ganga burtur. Vissuliga, Harrin
á himli høga hoyrir allar bønir og bjargar øllum, sum ynskja av hjarta at vera
bjargað av honum. Takk og prís veri Jesus Kristusi fyri allan kærleika sín, og
takk veri honum fyri frelsuna, sum hann á krossinum so dýrt hevur vunnið til
hvønn einstakan, sum trýr. Takk góði faðir í himlinum fyri, at vit við sálmaskaldinum kunnu siga:
Gud gev okkum øllum
tað landið at ná,
har skyldfólk og vinfólk,
vit uppaftur sjá.
Tá hirðin sítt fylgi,
úr mold og úr bylgju
skal savna, har sorgin
um ævir er av.
Tí deyður er deyðin
og horvið er hav.

Sangir um „General Gordon“
Aftan á vanlukkuna yrkti Jacob Vang (1903-1979) í Froðba tveir sangir. Hann
hevur tískil bara verið 20 ár, tá ið hann yrkti hesar sangir. Tað var vanligt at
yrkja sangir í sambandi við slíkar tilburðir, og hesir sangir vísa, hvussu roynt
varð at ugga tey eftirsitandi.
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Um Jacob Vang kann annars sigast, at hann var beiggi Daniellu, konu Poul
í Búð. Tá ið hann í sanginum vísir til svágin, er tað Poul. Hann misti eisini
tveir beiggjar við „General Gordon“. Teir vóru Gunnar Frederik Dalbert Vang
og Símun Johan Vang, sum var giftur til Fámjins, og teir vísir hann eisini til.
Hann gjørdist sjálvur skipari og førdi millum onnur skip „Signhild“, sum
seinni gjørdist til „Active“ hjá Jógvan Jensen í Havn.

En Sang
Melodi: Nu tak for alt

Nu Sorgen trykker mit unge Bryst,
Og Kinden vædes af salte Taarer,
Dog Hjærtet sagte i Brystet slaar,
Og Blodet flyder i Aarer.
Nu Sorg er kommen til Hjemmet brat,
Alt om de kære fra Hjemmet rejste,
De skulde ud over Bølgen snart,
Og Sejlet frejdigt oprejste.
Fra Hjemmet tog I en smuk Afsked,
Alt fra de kære I havde hjemme,
Men vi ej tænkte det saa skulde bli,
At Havet tog jer i gemme.
O Brødre kære to har jeg mist,
Fra spæde Aar vi vokste sammen,
Men snart i Verden jeg sidder trist
Men samles atter med Gammen.
I Havet fik I saa kold en Grav,
Og Graven prydes med Tang fra Havbund,
Der fik I Hvilen, som Gud jer gav,
Og ankrer ej mer paa Sandgrund.
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I Hvil har faaet ved Jesu Favn,
Og Ankret har I ved Himlens Strande,
Ja, hvil jer trygt udi Himlens Havn,
Der er de herlige Lande.
Den kære Kaptejn paa Gordon var,
Dens stolte Navn over Bølgen førte,
Men ej jeg tænke paa dette Svar,
At graven dennem tilhørte.
O, kære Svoger den bitre Død,
I Havet maatte du Graven finde,
Din Mø hun sukker i Sorgens Nød,
Og Taarer falder fra Kinder.
Kun kort var Tiden i Livet her,
Du med din Hustru som Mand var vorden.
Hun savner borte nu Vennen kær,
Og sukker tungt imod Jorden.
Du Trøsten var for din unge Viv,
Men Snart fra Verden Gud dig hjemkaldte,
Dog Sorgen vækkes af afskeds Smil,
Da du fra Hjemmet udrejste.
Et Lys for hende du var den Stund,
Som Gud lod eder tilsammen være,
Men du i Havet fik Dødens Blund,
Langt fra de Smaa dine kære.
Med Haandetag udi Himlens Sal,
Der skal vi Vennen og Venner finde,
Da fri fra Sorgen vi være skal,
Og Livets Enighed finde.
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O, Brødre kære og Svoger god,
Som nu ved Havbund blandt Tang mon hvile,
I faar i Himlen jo Sjælebod
Og ind til Frelseren iler.
Jeg glad vil blive til sidst engang,
Naar jeg jer møder i Himlens Lande,
Da jubler Hjertet af Glædens Sang,
Og frelst fra verdslige Vander.
Nu tak for alt fra at vi var smaa,
Som kære Brødre vi var tilsammen,
Nu glade I ind til Tronen staar
Og synger Frelserens Amen.
De stakkels Enker som sukker tungt,
Som kun de smaa har til Sorgens Modstand,
Skønt et er vokset, et andet ungt
Ser kun paa Bølgernes Legvand.
Ja, mangen Kvinde er nu forladt
I Verden og i dens Strid og Møje,
De kun til Himlen sin Lid har sat,
Til Hjælperen i det Høje.
O kære Venner og sørger ej,
Hold op at fælde de salte Taarer,
Thi Sorgen hjælper os intet nej.
Den vil kun Hjærtet haardt saare.
Hvad hjælper Sorgen, hvad hjælper Savn,
I Verden er alt kun tomt og øde,
Men udi Himlen det bliver til Gavn,
Da vi skal gaa dem imøde.
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Vi finder dem udi i Himlens Land,
Da frydes vi ved hinandens Side,
Der ses ej Bølgerne slaa imod Land,
Men kun de herlige Lide.
Jacob Vang misti
svág og tveir brøður
við „General Gordon“.
Hann var eisini gubbi
Sunnevu. Hann var
bara 20 ára gamal,
tá ið hann yrkti hesar
sangir.

Hin sangurin hjá Jacob Vang
I Sømænd som paa Bølgen staar
I tænker paa den sidste Vaar
om Heltene fra Land udgik
og Dødens Blund i Havet fik.
Vi Sømænd, som til Søen gaar,
vi tænker ej paa Herrens Vaar;
da Gud os kalde skal herfra,
hvor skal vi finde Havnen da?
De Sømænd som i Vaar udgik
og Hvilen sin i Havet fik
i Søens Gang i Bølgens Skød,
der nyder de sin Søvn saa sød.
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I mangt et Hjem nu Sorgen er,
der savnes borte Venner kær,
de stakkels Børn som lider Nød,
de raaber tit paa Pabba sød.
De stakkels Kvindehjerter slaar,
de sukker tit og fælder Taar;
din Far er død i Bølgens Gang
men vækkes op ved Harpens Klang.
Vi finder ham i Himlens Land,
der staar han paa den gyldne Strand
og venter der, dem han har kær;
mit Barn, tænk paa, find Fader der.
Der Fader sine Børn da ser
og Søstre finder Brødre kær,
i Himlens lyse Land de er
for aldrig, aldrig skilles mer.
Ja, mangen Sømands Helt for hen
og Havet tog dem i sit Gem.
De stolte Skuder er forlist
de bliver ej de første ej de sidste.
Hver Ungdoms Helt tag mod i Bryst,
som pløjet Havets vilde Lyst.
Naar Stormen raser, Bølgen slaar,
og Skuden mangen Brækker faar.
Ja Bølgen ofte truer nær,
og ofte vi i Graven ser;
men unge Helt, du tab ej Mod,
stol du paa Herrens Vagtmand god.
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En Vagtmand vi kan faa ombord,
som aldrig svigter ved sit Ror.
Han Bølgen lægger og dens Hær
så atter vi i Stilhed er.
Naar Solen skinner Havet ler,
hvor dejligt er det Morgenskær,
da glædes vi ved denne Dag
og flittig gaar vi til vor Sag.
Men Stilhed ikke altid er,
ej heller Solens Straaleskær;
da Nød og Død for Øjet staar,
og Skuden under Søen gaar.
Det knager højt i Bord og Baand,
vor Skude er i ynksom Stand,
da Sejl og Mærs er skyllet bort,
da ses jo Graven ganske sort.
Lad Døden ej overraske dig,
se til at Jesus løfter dig.
Med stærke Arm han tager dig
i Himmelborgen hjem til sig.

Fiskimenninir á Kappanum
Sunneva dugir væl at yrkja og skriva soleiðis, at fólk varnast tað.
Hetta fekk eg eitt stuttligt dømi um. Tá eg greiddi konu míni frá, at eg
skuldi tosa við Sunnevu, mintist hon væl til eina yrking, sum Sunneva hevði
havt í bløðunum fyri nógvum árum síðan um skip, sum lógu innifryst á
Kappanum. Nakrar dagar seinni hevði hon funnið yrkingina fram. Tá hevði
hon goymt hana í Bíbliu síni í samfull 40 ár, síðan hon var 13-14 ára gomul.
Hon er fiskimansdóttir, og tí hevur hetta havt sína ávirkan á hana.
Sunneva minnist, at skipini sluppu úr ísinum, so skjótt yrkingin varð prentað. Annars var hon henda:
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Lag: Fangens brev

Atlantsfarið, Kongshavn, Bjørnin hvíta
á Kappaøki fastar liggja enn:
heimferð ísurin teimum sýta,
læst um tær hann hevur sínar tenn.
Innanborða Føroya synir stinnir,
til fiskarí teir løgdu út á hav,
við Grønlands strendur royna mið og grynnur,
sum áður mangan fongin teimum gav.
Men Grønland sveik, og ísurin teir spottar
– sítt kalda andlit vendir móti teimum –
at knúsa fiskiførini hann hóttir,
so aldri meira teir vinna skulu heim.
Ongan fisk, bert kulda, sakn teir kenna,
ongan post og einki kærligt orð;
spakuliga vikur, mánaðir renna,
í fangalegu eru teir umborð.
Syrgnir út á ísin dreingir stara,
og mót Føroyum hugsan teirra ber
til ta gentu, sum teir hava kæra –
um hon leingist, og um trygg hon er.
Hin lítli, ið til skips er fyrsta túrin,
fjálga heim og mammu minnist hann.
Við gráturødd hann spyr, so kaldur, stúrin,
nær til mammu heim hann sleppa kann.
Pápin blundar, minnist smáar hendur
rættar biðjandi móti sær;
troyttur hann í svøvnloysi sær vendir,
suffar: „Gævi Gud, eg heima var!“
Bø 1.10.1969
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Teir, sum fórust við „General Gordon“ vóru hesir:
• Poul Michelsen í Búð, skipari, 32 ár. Giftur, 3 børn.
• Johan Klæmint Karl Christiansen, 18 ár.
Tvøroyri.
• Ewald Norðberg, 22 ár.
• Poul Johannes Ludvig, 19 ár.
• Poul Jespersen, 45 ár. Giftur. 9 børn.
• Jógvan Sofus Jespersen, 19 ár, sonur Poul.
• Jákup Eliesar Herluf Axelvold, 16 ár.
• Jóan Jákup Frederik Poulsen, 35 ár. Giftur, 9 børn.
• Dánjal Jákup Jensen, 36 ár. Giftur, 3 børn.
• Niels Petur Poulsen, 29 ár. Giftur, 2 børn.
• Meinhard Ludvig, 17 ár, beiggi Poul Johannes.
• Jens Ludvig, 25 ár, beiggi Meinhard. Giftur, 1 barn.
• Niels Jákup Michelsen, 27 ár.
Hvalba.
• Gunnar Frederik Dalbert Vang, 18 ár.
• Mortan Leo Petersen, 19 ár.
• Jákup Mathias Jacobsen, 20 ár.
Froðba.
• Emil Frederik Martin Heinesen, bestimaður, 24 ár, Sumba.
• Símun Johan Vang, kokkur, 32 ár. Giftur, 1 barn. Fámjin.
• Óli Petersen, 42 ár, Skálavík.

Minnisvarðavígsla við kongi sum talara
Elin Mortensen, ættað av Tvøroyri, hevur í bók síni „Heimbygd mín Tvøroyri“ skrivað um hesa tíðina. Hon greiðir eisini frá minnisvarðanum í bygdini.
Hon skrivar millum annað:
„Tiltiknu vanlukkuárini 1920-1924 høvdu volt ómetaliga sorg og trega um
alt Føroya land, einamest í Suðuroynni, har tríggjar sluppir av Tvøroyri gingu
burtur, og eingin maður spurdist aftur.
Sorgin og neyðin hesi vanlukkuár var nívandi, samfelagið varð alt rakt.
Hóast roynt varð at veita eina hjálpandi hond, var ikki gjørligt at bøta um
sorgina og saknin. Men ikki skuldu hesi vanlukkuár gloymast. Heldur ikki
teir, ið sjólótust í stríðnum fyri at lívbjarga sær og sínum. Nøvn teirra skuldu
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varðveitast og ærast, komandi ættarlið skuldu minnast teir. Ætlanin at seta
teimum ein minnisvarða varð longu ein veruleiki í 1925, árið eftir, at „General
Gordon“ var farin.
Ein nevnd við monnum úr teimum ymsu bygdunum, sum høvdu mist
sínar sjómenn, varð sett at fyrireika arbeiðið og at útvega pening til hetta
endamál. Væl varð tikið ímóti, fólk vildu fegin stuðla, og sum frá leið, vóru
savnaðar saman yvir 3.000 krónur. Hetta var nógvur peningur tá.
Eitt dømi um ein av teimum góðu stuðlunum var hovmeistarin á „Tjaldrinum“, danin Poschman, sum gav fruktkurvar, kransakøku, konfekt og ymiskt
góðgæti til eina uppboðssølu til frama fyri hetta endamál. Hann var kendur
sum ein góður føroyavinur.
Leitað varð fyrst eftir einum hóskandi steini í Suðuroy. Men tá ið hetta ikki
eydnaðist, varð farið norðureftir. Á Veðranesi var frálíkt grót til slíkt endamál.
Bóndin á Selatrað, Óli Carl Petersen, kom sjálvur við út í hagan at leita. Teir
funnu eisini rætta steinin.
Hann varð førdur suður, og tá fór steinhøggarin, Óli Arge, til verka.
Jógvan Waagstein, lærari og listamálari í Havn, hevði gjørt uppskot til sjálvan minnisvarðan og til innskriftina.
Longu á vári 1926 var hetta stóra arbeiðið liðugt. Nú skuldi steinurin flytast niðan á Torvheygg. Her fór hann at síggjast væl bæði úr bygdini og av
sjónum.
Steinurin var 3 metrar høgur og vigaði um 1,5 tons. Hann varð lyftur upp
á ein vogn við hjólum, og hálvt hundrað mans fóru nú dragandi við honum
eftir vegnum.
Hann var so settur upp av Johan Mortensen, hjá Dánjali, og Albin Åkesson.

Kongur við til vígsluna
Minnisvarðin skuldi vígast sunnudagin 6. juni. Henda dagin komu Kristian
10. og Alexandrina drotning til Tvøroyrar á síni føroyaferð. Sólin skein frá
morgunstundini, og dýrd var á vík og vág. Neyvan hevur verið størri fjøld á
Tvøroyri, enn tað var henda dagin.
Tá ið kongshjúnini vóru komin saman á Torvheyggi, talaði Herluf Thomsen fyri fyrireikingarnevndina av flaggprýdda røðarapallinum. Hann heitti á
øll um at varðveita hetta stað, at tað kundi liggja friðhalgað allar tíðir vígt
minninum um allar teir sjómenn, ið sigldu út av Tvøroyrarfirði og ikki vunnu
leiðina heim aftur.
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Jovina Christiansen, ið hevði mist elsta son sín, Clæmint, átjan ára gamlan
við „General Gordon“, avdúkaði minnisvarðan. Tað var ein kenslusom og
hátíðarlig løta, tá ið svarta klæðið, ið hevði hult steinin, spakuliga varð tikið
niðurfrá.
Á steininum var gyltur krossur høgdur í myrku basaltsúluna. Niðanfyri var
akkersmynd, har innskriftin var sett rundanum, eisini við gyltum bókstavum:
TEIR SJÓLÓTUST FYRI FØÐILANDIÐ
Niðast á steininum var skriftorðið úr Johannesar Evangelium:
„Ingen har større Kærlighed end denne, at han sætter sit Liv til for sine
Venner.
Í djúpu kvirruni ið valdaði hesa løtu, vóru tað einstøk fólk, ið hoyrdu eitt
løgið ljóð uppi í erva, eitt suð í loftinum, ein brúsan sum av veingjum. Tey
hugdu upp men sóu einki. Fleiri hugsaðu, at hetta mundu vera Guds einglar,
ið sveimaðu uppiyvir.
Sungin varð sálmurin „Der er et særligt Glædens Hjem“. Síðan talaði Gulak
Jacobsen, prestur. Aftan á vígsluna var „Dejlig er Jorden“ sungin.
So talaði kongur kenslusom orð um sjómannin og hansara vandafulla starv,
og at enda takkaði hann fyri móttøkuna og ta vælvild, ið var sýnd teimum
hendan dag.
Sunneva, dóttir skiparan á „General Gordon“, var nú blivin fimm ár, og
hon var eisini til staðar saman við mammuni og systrunum.

„Sjóriddarin“ fórst við átta monnum
Men tað var ikki nóg mikið við tí. Enn einaferð verða føroyingar og suðuroyingar skakaðir av eini vanlukku, og tað er „Sjóriddarin“ í Vági.
Um hetta hava Føroyatíðindi eina frásøgn. Hetta blað kom út í Suðuroynni, og tað verður brúkt sum høvuðskelda um hesa vanlukku. Endurgivið
verður, sum tað varð skrivað á donskum. Hetta lýsir eisini best ófrættadámin,
sum hevur merkt hesa skriving. Sagt verður:
„Paa en frygtelig Maade er det i Forvejen saa uhyggeligt store Tal paa
Ulykker i løbet af 1924 blevet forøget med Motorbaad „Sjóriddarin’s“ Forlis
og otte driftige og dygtige Sømænd har faaet den samme vaade Grav som saa
mange Færinger før dem.
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Mandag den 24. November, der skulde blive en saadan Ulykkens Dag begyndte med smukt Vejr, og fra alle Suderøens forskellige Bygder tog Baadene
paa Fiskeri.
Ved tretiden om Eftermiddagen brød saa pludseligt og med stor Voldsomhed Uvejret løs, og Vaagbaadene, der havde fisket vestenfor Suderøen, begyndte øjeblikkeligt Sejladsen hjemefter, men mødte, saa snart de havde passeret
Sunnbiarenda, et Hav i det voldsomste Oprør. Særligt gjaldt det naturligvis
Farvandet ud for Vaag Fjorden, hvor de mange Undervandsskær foraarsagede
mægtige Grundbraad. En af Baadene søgte ogsaa klogelig ind paa Trangisvaag.
De øvrige lykkedes det under store Farer at slippe ind paa Vaagfjorden, alle
undtagen „Sjóriddarin“.
Om denne Baads Skæbne koncentreredes da efterhaanden alle de opskræmte Tanker og bange Anelser, og da en engelsk Trawler henad Aften kom ind til
Vaag, anmodede man straks dens Kaptajn om at stikke til søs igen for ar søge
efter den savnede baad. Overfor disse henstillinger fastholdt imidlertid den
engelske Kaptajn, at han ansaa det for praktisk talt umuligt at komme ud af
Vaagsfjorden. Ved denne Tid havde da ogsaa Uvejret naaet en saadan Styrke,
at kun faa mindedes noget lignende.
Da en af de hjemkomne Baade havde observeret „Sjóriddarin“ passerende
Sumbø, var der derfor kun det svage Haab tilbage, at den skulde være vendt
om for at søge Ly vestenfor Suderøen, men næste Dags Eftersøgninger tog
hurtigt al Kraft ud af dette Haab, og Onsdagen kom saa Bekræftelsen paa de
onde Anelser, idet Baadens Agterstævn blev fundet som Vraggods ved Vigerbirge. I det disede Vejr og uden noget Fyr at styre efter har den da sandsynligvis mødt sin Skæbne ved Vaagsfjordens Munding, maaske som følge af at
være kommet for nær til Land og saa blive ramt af en Braadsø.
I Dagene siden ulykken skete, har Motorbaade søgt efter Ligene af de forulykkede men uden Resultat. Havet, Færøernes vældige Krigergrav, synes at
skulde blive deres sidste Hvilested.
„Sjóriddarin“ var baade den yngste og største Motorbaad i Vaag og var forsynet med en 12 HK Motor. Den ejedes af firma P.H. Dahl.

Vitin kom, tá ið vanlukkan var hend
Absalon Absalonsen greiðir frá í bók síni um Jóan Petur hjá Mouritsi, at Jóan
Petur var á útróðri henda dagin.
Hann var við „Sjófrúnni“ í sama reiðarínum sum „Sjóriddarin“. Teir komu
klokkan níggju inneftir, og høvdu teir eisini havt ein ringan túr. Teir høvdu
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strítt seg norðureftir, men ilt var at siga, hvussu langt teir vóru komnir. Jaspur
hjá Akka var formaður, og Jóan Petur stóð og stýrdi. Í einum glotta sóu teir
eitt ljós í vestan. Tá segði Jaspur við Jóan Petur: „Stýr beint á hatta ljósið og
les kósina av“. Tað køvdi av aftur, men við hesi kósini komu teir inn á fjørðin.
Tað, teir høvdu sæð, meintu teir, var ein lykt inni á Bakka. „Sjófrúgvin“ kom
inn í øllum góðum, og tá vóru vónirnar eisini betri, at „Sjóriddarin“ eisini fór
at koma, men tað gjørdi hann ikki.
Eftir hesa vanlukkuna játtaðu ríkismyndugleikarnir at seta vita á Pokerisnes.
Tað var sum ikki einaferð. Menn høvdu leingi heitt á myndugleikarnar um
at fáa sett henda vitan, men ein slík vanlukka skuldi til, áðrenn nakað hendi.

Teir sum fórust vóru:
• Gudmund Mikkelsen – Gudmund á Oyri, bátsformaður. Eftir sat
einkja við fimm børnum.
• Mikkjal Pauli Christiansen, ættaður úr Sumba. Eftir sat einkja við sjey
børnum.
• Jákup Oluf A. Christiansen, elsti sonur Mikkjal Paula.
• Marius Augustines Hjelm, Marius hjá Akka. Eftir sat einkja við
tveimum børnum.
• Poul Johannes Christiansen, Poul Johannes í Leynum. Eftir sat einkja
við tveimum børnum.
• Ludvig Kristian Vilhelm, Luddi á Tjørn.
• Jóhan S.A. Nordendal, Johan hjá Hanusi.
• Niels Juel S. Magnussen, Niels Juel hjá Binu.
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1927:

„FLORENS“: BJARGAÐU
SÍNUM SKIPSFELØGUM
OG DOYÐU SJÁLVIR
Í 1927 hendi ein so serlig skipsvanlukka, at hon enn í døgum er
kend. Tað eru fá, sum minnast hana, men nógv hava hoyrt um hesa
serligu sorgarsøgu
Henda vanlukkan hendi, tá ið samanstoytur var millum sluppirnar „Hafstein“
av Tvøroyri og „Florens“ úr Havn. „Florens“ sakk, og sjey menn doyðu.
Tað er neyvan nøkur samanhangandi frásøgn niðurskrivað um henda tilburð. Men grundað á munnligar og skrivligar keldur, skal her verða roynt at
lýsa hesa kenslubornu søgu.

Tíðindini koma til Føroya
Tað var skjótt, at tíðindini um henda sorgarleik komu til Føroya. Men í fyrsta
umfari frættist bara, at „Florens“ var sokkin eftir samanstoyt, og at bátur við
16 monnum var bjargaður. Men ein av hesum monnum var deyður, beint
áðrenn bjargingin kom. Hinir vóru komnir inn í Vestmannaoyggjarnar.
Fólk vistu ikki í fyrsta umfari við vissu, hvat hitt skipið var og ei heldur um
tess lagnu, um tað eisini var sokkið ella ikki.
Beinanvegin hetta frættist, fóru fløggini í Havn á hálva stong.
Sunnukvøldið 27. mars komu teir, ið bjargaðir vóru av „Florens“ aftur við
„Lyru“, sum kom av Reykjavík. Teir vóru farnir inn í Vestmannaoyggjarnar
eftir monnunum.
Dagin eftir var sjórætturin settur í Havn. Rættarfundurin var fyri afturlatnum hurðum vegna tær serligu umstøðurnar, at ákæra kundi verða reist.

Samanstoyturin
Sjófrágreiðingin, sum nú er almenn, byrjar við at greiða frá, at Óla Jákup
Christiansen, ættaður úr Leynum og búsitandi í Havn, átti skipið. Hann
hevði keypt tað árið undan frá trotabúnum eftir Restorff & Sønner.
105

Farið var úr Føroyum 12. mars við 22 monnum. Komið var á fiskileið tann
21., níggju dagar seinni. Ferðin hevði tískil verið rættiliga drúgv. Men „Florens“ var deyðsiglari, so her var ættin avgerandi fyri ferðina.
Á ferðini var einki serligt hent, sum kundi hava skatt sjódygdina hjá skipinum. Beint farnir at fiska øtlaði veðrið, og teir fóru tí at sigla móti Vestmannaoyggjunum at kroka. Vindurin vaks skjótt upp í storm.
Klokkan 6.45 seinnapartin fór skiparin niðurundir, og bestimaðurin, Joen
Joensen, tók vaktina. Tá ið vanlukkan hendi, var hann á dekkinum saman við
fimm monnum, sum henda dagin vitnaðu í sjórættinum.
Tá ið skiparin hevði sitið ein hálvan tíma í kahúttini, merkti hann ein
harðan stoyt. Hann visti beinanvegin, at tað var ein samanstoytur, og hann
leyp upp. Teir fóru beinanvegin at pumpa og oysa. Eisini royndu teir at tetta
lekan við dýnum, madrassum og segli.
Teir høvdu bara fingið 20 fiskar og vóru í ferð við at fáa teir í lastina, tá ið
tað brast.
Skiparin sá í hekkuna á skipinum, sum teir høvdu samanstoyt við, sum tað
fór framvið. Hann sá, at hetta var eitt skip hjá N. J. Mortensen á Tvøroyri,
men hann visti ikki við vissu, hvat skip tað var. Helt tó, at hetta var „Hafstein“.
Skiparin gav boð um at senda neyðrakettir og at blussa. Skipið, teir høvdu
rent saman við, tyktist ikki at ansa eftir teimum.
Soleiðis ímyndaði
Ingálvur av Reyni sær
søkkandi skip, har
manningin var komin
í bátin.
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Seks menn lupu upp á tað søkkandi skipið
Men tað vísti seg, at tað bar ikki til at halda skipið lens, so skiparin gav boð
um at seta stórbátin út. Hann helt, at tað gekk ein hálvur tími frá samanstoytinum, og til teir settu stórbátin út. Allir menninir komu í bátin, og
skiparin var seinastur. Líkindini vóru ógvuliga vánalig, og vandi var fyri, at
báturin fór at knúsast móti hekkuni á „Florens“.
Umframt hetta fyltist báturin av sjógvi, samstundis sum hann tyktist at fara
at søkka undan monnunum.
Tá lupu seks av monnunum upp aftur á dekkið. Skiparin greiddi frá, at
tað hann visti, var báturin roknaður til at kunna taka 21 ella 22 mans. Hann
greiddi soleiðs frá:
„Baaden kunde sikkert hava båret alle 22 Mand under normale Vind- og
Vejrforhold, men med den Storm og med den Sø der var, vil Kaptajnen antage, at Baaden ikke kunde have holdt sig oppe med 22 Mand.“
Tað kann tískil sigast, at hesir seks menninir bjargaðu øllum hinum frá tí
vissa deyða.
Beint eftir var báturin leysur av skipinum, og „et Øjeblik efter var „Florens“
borte“, uttan at skiparin tó sá, um skipið sakk. Teir sóu heldur einki til teir 6
menninar umborð á „Florens“.

Jaspur fór upp á „Florens“ aftur
Tað eru fleiri frásagnir, sum ikki eru við í almennu frásøgnunum frá hesi
vanlukku.
Tveir feðgar úr Skúvoy vóru við. Tað verður sagt í Skúvoy, at fyrst leyp
sonurin upp á dekkið. Tá segði pápin: „Fer tú, so komi eg eisini,“ og so fór
hann aftaná.
Ein av teimum, sum fór upp á dekkið aftur, var bestimaðurin Jaspur Tausen
úr Hovi, sum var giftur til Eiðis. Teir vóru tveir eiðismenn við. Hin, Marius
Hansen, hevði Jaspur sjálvur biðið við.
Sagt verður í ættini, at Jaspur helt ikki sum bestimaður tað vera hóskandi,
at allir yvirmenninir skuldu verða bjargaðir, meðan hansara gamli vinmaður,
sum hann sjálvur hevði biðið við, skuldi drukna.
Føroya Siglingarsøga skrivar, at „tá ið „Florens“ varð ásigld, var Jaspur ein
av teimum, sum kom í bátin, og fleiri menn bar hann ikki. Hin báturin var
brotnaður. Men tá ið hann sá vinmannin standa á dekkinum, fór hann upp
úr bátinum og bað hin leypa niður“.
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Sambært sjófrágreiðingini var Marius í fyrsta umfari komin í bátin sum
hinir. Men úrslitið gjørdist tað, sum vit kenna. Marius varð bjargaður, meðan
Jaspur fór upp á tað søkkandi skipið.

Frásøgnin í FF-blaðnum
Hóast sjórætturin var fyri læstum hurðum, greiddi manningin bløðunum frá,
hvat ið var hent teimum. Longu 1. apríl var ein rættiliga fullkomin lýsing í
FF-blaðnum tá, sum kom út árini 1920-27. Tað var natúrligt, at menninir
fyrst av øllum greiddu sínum egna blaði frá tilburðinum.
Saman við sjófrágreiðingini ber tí til at lýsa tilburðin rættiliga væl.
Greinin í FF-blaðnum hevði hesa yvirskrift:

Hin stóri sorgarleikurin á „Florens“
Blaðið hevur tosað við menn, sum høvdu verið við „Florens“, og er frásøgnin
henda:

Jaspur og Salmina Tausen.

Ein maður, sum niðri undir var, sigur frá, at hann var um at tørna inn, tá
saman brast, og har stóð kolblái fossurin læborð inn í lugarið alt fyri eitt.
Annar bestimaðurin, sum bjargaður er, hevði róðrið, so hann sá ikki væl,
hvat ið hendi har frammi. Hinir, sum vóru á vaktini, vóru allir ungir og
óroyndir umframt ein, sum segði seg at kenna skipið, men hann er deyður.
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So mikið er tó vist, at „Florens“ lá við stýriborðshálsi, og hin helt ikki av
fyrr enn í evstu stund, tætt framman fyri stevnið, og í tí hon leggur frá og
hevur hekkuna upp ímóti bógnum á „Florens“, fær „Florens“ ein sjógv, ið
hevjar hana upp og sleingir hana við slíkari tyngd og miklari kraft við bógnum fyri niður á hekkuhornið á hinum skipinum. „Florens“ fór til botns við
seks monnum, men hvat er vorðið við hinum skipinum? Er tað eisini brotnað
so illa, at tað er sokkið? Eingin veit nakað vist, men hjálp var tað ikki ført fyri
at veita. Teir, sum sukku við „Florens“, brendu neyðvita, so leingi teir flutu.
Hesir eru teir, sum
fórust við „Florens“.
Ovast á myndini er
Joen Jacob Jacobsen,
Skúvoy.
Í næstu røðini eru
Jaspur Tausen, Eiði
v.m. og Thomas Petur
Thomsen, Skúvoy.
Síðan Edvard
Thomsen, Miðvági og
Jens Sivar Thomsen,
Skúvoy.
Niðast eru teir Johan
Petersen, Hvítanesi,
og Johannes Hansen,
Miðvági.

Tá ið báturin var leysur av skipinum, var aldeilis ómøguligt at vinna upp í
aftur vindin, tí har var bæði stormur og ringur sjógvur, teir máttu reka undan.
Tann maðurin, Edvard Thomasen, sum doyði í bátinum, var raskur og
evnaligur drongur. Hann ovtók seg, halda teir.
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Hann legði doyðin á yvir mátt og megi við árini, og var í ymsum borðum
at halda upp ímóti vindinum, til tess hann var so givin, at hjartað gekk fyri,
og gjørdi so kuldin enda á honum.
Eitt skip vóru teir varir við, áðrenn teir komu til „Wellfari“, men náddu tí
ikki, tí tað mistu teir burtur í myrkrinum, og teir høvdu einki ljós í bátinum.
Á „Wellfari“ vóru teir væl bjargaðir, og frá tí, teir komu til Vestmannaoyar var
teimum veitt øll tann hjálp, sum menniskjan kann veita.“

Bjargingin av bátinum av „Florens“
Tað má sigast at hava verið eitt nærum undur, at nakar kom livandi frá hesi
vanlukku við lívinum. Eftir at hesir 16 menninir høvdu ligið í bátinum í
ódnarveðri í 8 tímar, vórðu teir bjargaðir, tó var ein tá deyður.
Tað er so heppið, at tað finst ein frágreiðing frá hesi bjarging. Hon er skrivað av Jákup Zachariassen úr Norðragøtu. Frásøgnin var í 1980 í blaðnum
Røddini.
Jákup var vi „Wellfare“ ella „Vælfarinum“, sum skipið vanliga var kallað.
Systkinabarn Jákup, Amaliel Jacobsen í
Norðragøtu, var skipari.
Jákup greiðir millum annað frá:
„Tað var frískur vindur av landsynningi, og hann vaks so líðandi. Barometrið
fall, so tað sá út til at blíva illveður, og
snørini vórðu drigin inn.
Um sjeytíðina, tá ið deksvaktin tók
við, sóu teir eitt bluss, men góvu tí
ikki stórvegis gætur. Teir hildu tað vera
okkurt skip, sum blussaði fyri trolara. Frásøgumaðurin Jákup Zachariassen.
Tá var vanligt, at kom trolari ov nær
sluppunum, ið ongan motor høvdu, varð blussað, um trolarin ikki skuldi sæð
skipið. Trolararnir høvdu nógv ljós á dekkinum, so tað var ikki altíð so gott
at síggja sluppirnar, sum bara høvdu vánalig síðuljós og eitt hekkuljós. Allar
sluppirnar høvdu eitt bluss til reiðar, skuldi tað gjørst neyðugt at nýta tað.
Hetta blussið, vit sóu, var so stórt, at vit mettu tað ikki vera eitt vanligt
bluss. Blussið sloknaði, og vit hugsaðu ikki meira um hetta, tí tað var ein
hópur av skipum, sum lá undir Oyggjunum.
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Einaferð, vit lógu úteftir, vóru vit komnir so fyri, at vit noyddust annaðhvørt at halda av fyri Ennidrangi ella at pressa oman fyri hann. Gjørt varð av
at royna at sleppa oman fyri Ennidrang.
Vit høvdu ein lítlan motor. Tað varð koyrt á, tað hann orkaði, og vit lógu
oman fyri drangin. Høvdu vit hildið av, høvdu vit verið so langt niðurfrá, at
tað hevði verið leingi at vunnið upp undir aftur land.

Hoyra róp
Um hálvgum trý tíðina um náttina
hoyrdist eitt róp. Ein, sum sat í kahúttini, leyp upp, og bestimaðurin helt seg
eisini hoyra nakað, men vindurin var
so nógvur, at tað hoyrdist ikki so væl
á dekkinum. Men so hoyrdust rópini
skilliga, og farið var at vita, hvaðan tey
komu. [Tað sigst, at tann, sum hoyrdi
rópini fyrst, var Elias Joensen, ættaður
av Toppafløtum undir Gøtueiði, búsettur í Fuglafirði.]
Tá sóu teir ein bát afturút. Øll manningin var útpurrað, og so var farið at
royna at bjarga bátinum.
Skipari á „Vælfarinum“, Amaliel JacobSkipið varð lagt stilt og farið varð í sen úr Norðragøtu.
holt við bjargingina. Veðrið var so ringt, at
tað mátti farast varliga at og við skili. Ein lína var bundin í bjargingarkransin,
og varð hann loraður niður í bátin. Teir fingu fatur í línuna, men bíðast mátti
eftir líkindum at fáa bátin fram á síðuna á skipinum.
Men tað gjørdist ein skái, meðan bjargingin vardi, og vit fingu bátin fram
á síðuna í øllum góðum. Men tá kundi hent ein vanlukka. Teir flestu menninir reistust í senn fyri at sleppa upp á skipið, so báturin mundi holvst við
skipssíðuna.

Ein maður var deyður
Men hetta spældi kortini væl av, og menninir vórðu hjálptir upp á skipið.
Men ein maður lætst ikki um vón, tá ið rópt varð á hann.
So fór ein niður í bátin og tók í hann. Tá vísti tað seg, at hann var deyður.
Hann varð tikin upp á dekkið og við tað sama fingin niður í kahúttina.
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Farið varð at arbeiða uppá at fáa hann til lívs aftur. Arbeitt varð uppá hann
til kl. 7 um morgunin, men einki tekin var um lív. Hann varð tískil ballaður
í ein klyvara og lagdur í lastina.
Skipari okkara, Amaliel Jacobsen, sum hevði frívakt, tá ið báturin var sæddur, leyp upp í berum undirklæðum. Hann var við til bjargingina og arbeiddi
upp á mannin alla tíðina dýggjvátur, til eingin vón var eftir.
Teir vóru 16 menn í bátinum. Tá ið teir komu umborð, var roynt at hjálpa
teimum úr teirra vátu klæðum. Nógvir av teimum vóru ikki í oljuklæðum.
Teir, ið høvdu frívakt, vóru lopnir avstað við ov fáum klæðum, so teir vóru
illa fyri.

„Vælfarið“, sum bjargaði manningini á „Florens“.

Høvdu ikki klárað eitt korter afturat
Eg kann minnast ein ungan drong siga, at hann læt seg úr stivlunum at oysa
við, so skjótt teir vóru komnir í bátin, tí báturin fyltist, áðrenn teir vóru leysir
av skipinum.
Manningin, sum vit ikki kendu beinanvegin, var av „Florens“. Allir vóru
teir illa á holdum komnir. Eg loysti bjargingarbeltið av einum gomlum manni
av Eiði, Mariusi Hansen. Hann var ikki í oljuklæðum, men var í føroyskum
koti. Hann segði við meg, meðan eg loysti beltið av honum: „Hetta skal vera
mín síðsti túrur til skips!“
Menninir vóru bæði kaldir, svangir og tystir, og ikki um at tala vátir.
Vit royndu at gera alt tað besta, vit kundu, fyri teir. Kokkurin hevði bakað
breyð dagin fyri, so nú fingu teir nýbakað breyð. Hetta var ikki vanligt tá, tí
menn fingu vanliga bara keks.
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Skiparin á „Florens“, Óla Jákup Christiansen, kom fram í lugarið og helt
fyri við ein ungan drong, sum sat við borðið: „Óføra seigur var tú!“
Hann helt, at høvdu teir verið í bátinum eitt korter afturat, høvdu nógvir
ikki klárað tað.
Hesin ungi segði, at hann mátti taka bjargingarbeltið og balla um høvdið á
sær, tí hann var so ógvuliga kaldur um høvdið.
Jógvan í Leynum, annar bestimaðurin, var tann raskasti av øllum. Alla tíðina hjálpti hann til. Tað sýntist, sum einki hevði bitið á honum henda langa
og ringa túrin í bátinum.
Allir menn vóru so fingnir í koyggjuna, tá ið teir høvdu fingið at eta og
drekka. Báturin varð sleptur, eftir at manningin kom upp úr honum. Tað
vóru fleiri, sum vóru harmir um tað. Hann hevði jú bjargað 15 monnum.
Tann, sum doyði, var kokkurin Edvard Thomasen, ættaður úr Miðvági.
Hann hevði róð alla tíðina, til teir sóu skipið, men orkaði so ikki meira.
Báturin av „Florens“,
sum Ingálvur av Reyni
ímyndaði hann sær.

Bjargingin eitt undur
Ein kollfirðingur, Skúla Jóannes, kallaður, og Jógvan í Leynum, sótu við borðið, tá ið allir hinir vóru farnir í koyggjurnar.
Jóannes helt fyri: „Eg var bangin fyri, at vit fóru ikki at finna nakað skip,
og so høvdu vit ongan mat.“
Tá helt Jógvan: „Nei, eg var ikki bangin fyri nøkrum, tí eg roknaði við, at
tá ið ljóst varð vorðið, høvdu vit funnið okkurt skip.“
Eg var bara 16 ára gamal og sat við borðið og lurtaði eftir teimum. Eg
hugsaði og visti, at vit vóru niðasta skip undir Oyggjunum. Sjógvurin var
longu tá versnaður so nógv, at tað var vandi fyri einum bjargingarbáti við
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16 útlúgvaðum monnum, sum kanska ikki vóru førir fyri at halda bátin upp
ímóti vindinum í ódnarveðri.
Um vit høvdu hildið av fyri Ennidrangi, er tað sera ivasamt, um vit vóru
komnir fram á bátin.

Koma inn í Oyggjarnar
Út móti middegi minkaði vindurin, og farið varð at sigla til Vestmannaoyggjarnar at fáa bjargaðu menninar settar í land. Tað var drúgført at koma
fram, tí enn var vindurin so nógvur, og motorurin kraftaði so lítið. Men áðrenn tað var myrkt, var komið undir Heimey í Vestmannaoyggjunum. Roynt
varð at bera skjótt at, tí tað sá út til, at vindurin fór at menna seg aftur.
Tað fyrsta, sum mátti gerast, var at fáa keypt klæði til menninar, sum høvdu
mist alt, teir áttu, og at fáa eina kistu til tann deyða mannin.“
Í íslendska verkinum um sjóvanlukkur, Trautgóðir á Raunastund, verður
greitt frá, at tá ið „Vælfarið“ kom inn til Vestmannaoyggjarnar góvu teir tekin
um, at teimum tørvaði læknahjálp, og læknin fór umborð í báti. Hann var
tó stutt umborð, og beint eftir koma hesir 15 menninir í land við báti. Tað
hevur eftir øllum at døma ikki verið møguligt at leggja at tá.

Edvard var evnaligur drongur
Edvard varð jarðaður í kirkjugarðinum í Vestmannaoyggjunum tann 25. mars.
Tá vóru hansara skipsfelagar framvegis í Oyggjunum og kundu fylgja honum
til gravar.
Um Edvard verður annars sagt, at hann var ein evnaligur ungur drongur.
Hann var føddur 1899 og gjørdist bara 27-28 ára gamal. Hann hevði sum
heilt ungur verið á sjófartsskúla í Danmark, helst í Svendborg, har nógvir
føroyingar vóru.
Edvard var beiggi Jógvan Thomasen, sum doyði í 1930 við „Ernestinu“, og
sum er umrøddur í frásøgnini um hetta skip.
Eins og Jógvan hevði Edvard evni til at yrkja. Hetta vóru andaligir sangir,
og sum tað skilst, komu teir úr heimamissiónsumhvørvi. Ein sangur hjá Edvardi er endurgivin í Sangbók, útgivin av Kirkjuliga Missiónsfelagnum í 1948,
og ljóðar hann soleiðis:
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Lag: Lev for Jesus

Trúgv á Jesus,
og tú fært tá
frið í sál, í hjarta, tá
alla miskunn, alla náði,
tá tú hevur á hann trúð.
Trúgv á Jesus,
gloym hann ikki,
aldri hann teg gloyma kann,
hann teg keypti dýrt við blóði,
sum á Golgatha útrann.
Trúgv á Jesus,
og tú kemur
heim til hann í himmalhøll,
hvar hann situr blíður, góður,
fagnar tey, ið koma, øll.
Edvard Thomasen

Nógv varð leitað
Tá ið teir bjargaðu menninir av „Florens“ komu inn í Vestmannaoyggjarnar,
og tað var greitt, at ivi var um teir seks menninar, sum eftir vóru, varð beinanvegin skipað fyri leiting.
Á Landsskjalasavninum í Tórshavn eru fjarrit og brøv, sum eru send frá
donskum myndugleikum í Reykjavík til amtmannin í Havn, har tað verður
greitt frá gongdini.
Í fjarriti tann 24.3. verður sagt, at skiparin á „Fyllu“ hevði sent soleiðis
orðað fjarrit til Fontenay, danska sendimannin í Íslandi, at teir „Den 22. og
23. ds prajede kutterne TG 555 („Johanna Sofía“), TG 547 („Gudrun Zoega“), TG 304 („Falkur“), TG 545 („Vágoy“), TG 504 og observerede foruden
13 andre, der alle var i orden. Fortsætter efterspørgsler.“
Her sæst, at farið verður at leita sama dag, sum tað er greitt, at ein vanlukka
er hend, og „Fylla“ hevur spurt tey skip, teir komu framá, um teir høvdu sæð
„Florens“.
115

Í fjarriti 24.3.1927 kl 12,00 verður sagt:
„Nærmere oplysninger om „Florens“ forlis ved Vestmannaøerne haves ikke.
Straks efter meddelelse om ulykken anmodedes „Fylla“ og „Thor“ om at eftersøge mulige overlevende.
„Fylla“ telegraferede desangaaende. Har eftersøgt farvandet til paasejlingsstedet og tilbage til Reykjanes. „Thor“ har hele natten igennem afsøgt vesten
for Vestmannaøerne, intet observeret. Alle trawlere underrettet telegrafisk og
anmodet om oplysninger vedrørende ulykken. Mange trawlere og kuttere vest
for Vestmannaøerne, saaledes at skibbrudne næppe vilde undgaas at ses. Men
intet hørt eller set. Videre eftersøgning anses formaalsløs.
Fontenay.“

Sóu „Florens“, men kundu einki gera
Í fjarriti tann 25.3, kl. 16,40 verður sagt:
„Fører for „Agnes Louise“ meddeler have set „Florens“ nødblusse. Han saa
storbaaden og søgte at bringe hjælp, men kunde ikke vende om og gensaa den
ikke. Udskrift skibsdagbog sendes onsdag.“
Tann 4. juni varð bestimaðurin á „Agnes Louise“ avhoyrdur í sjórættinum í
Havn. Hann segði, at tað var ringt veður, men nøkulunda sýni millum ælini.
Teir vóru 3-4 fjórðingar úr landi, og teir vóru um ein fjórðing frá „Florens“,
tá ið teir sóu neyðrakettir frá teimum. Tað vardi bara fáar minuttir at sigla til
„Florens“, tí skipið gekk so skjótt.
Teir hugsaðu mest um bátin á „Florens“, tí teir roknaðu við, at allir menninir vóru komnir í hann. Teir sóu ongan mann umborð á „Florens“, og teir
sóu skipið hvørva.
Men veðrið var so ringt, at tað hevði verið trupult hjá bátinum, um so var,
at lagt at „Agnes Louise“.
Veðrið var so ringt, at teir mundu mist tveir menn, sum vóru um at fara
fyri borð av einum sjógvi.
Skiparin greiddi eisini frá, at sjálvt um hann hevði vitað, at fólk var umborð
á „Florens“, hevði hann ikki torað at sett bát út.

Leita eftir „Hafstein“
Í fjarriti tann 26.3. kl. 15,30 til amtmannin sigur Fontenay:
„Saafremt den med „Florens“ kolliderede Kutters Navn opklares, hvorledes
ønsker forholdt hvis „Fylla“ træffer vedkommende.“
Niðast á hesum fjarriti er skrivað við aðrari skrift:
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„Kolliderende kutter formentlig „Hafstein“. Bedes undersøgt, om den er
forlist.“
At tað var „Hafstein“, var nærum greitt alla tíðina. Tað verður sagt, at seinastu orðini, teir á bátinum hoyrdu frá Jaspuri Tausen, var, at „koma tit til
lands, skulu tit minnast til, at skipið, vit rendu saman við, var „Hafstein“.“
Hann var suðuroyingur og kendi suðuroyarskip.
Spurningurin var meira, hvørja lagnu „Hafsteinn“ hevði fingið.
Teir á „Agnes Louise“
vildu fegnir bjarga teimum á
„Florens“, men líkindini gjørdu
tað ógjørligt.

„Hafstein“ funnin
Fólk vóru bangin um lagnuna hjá „Hafstein“, men hetta vistu teir einki um.
Tá var eingin útgerð at samskifta við. „Hafstein“ hevði ikki fingið stórvegis skaða, hóast tað var hekkan, sum hevði borið við „Florens“. Hon verður
roknað fyri at vera veikasta punkt á eini slupp. Teir høvdu borið við bógvin
á „Florens“, sum verður roknaður fyri at vera tað sterkasta á einum skipi. Tí
kundu ikki ímynda sær, at skaðin á „Florens“ var so ógvusligur, sum hann var.
Tá ið skiparin á „Hafstein“ fekk at vita, hvat ið var hent „Florens“, gjørdist
hann skelkaður.
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Hetta kom púra óvart á hann. Skiparin tók hetta so nær, at hann ikki kom
yvir hesa hending í lívinum. Hann bleiv ikki sami maður eftir hetta, hvørki á
sjógvi ella landi, og vóru kona og børn hansara eisini merkt av hesum alt lívið.
Tann 31.3, 17,20 kemur frá „Fyllu“ fjarrit til amtmannin, at FD 572
„Wellfare“ hevði sæð „Hafstein“ tríggjar tímar frammanundan úti fyri Selvog.
Tann 31.3. kl. 20,45 koma boð til amtmannin um, at „Fylla“ kl. 16,45
„er nu ved TG 397 „Hafstein“. Kutteren er tilsyneladende i orden. Afventer i
Kutterens nærhed nærmere ordre.“
Kl 19,10 kemur fjarrit frá „Fyllu“, at „kaptajnen paa „Hafstein“ har været
ombord. Meddeler har haft sammenstød den 21. ds aften mellem 6 og 7, har
selv ingen skade lidt.“

Bræv frá „Fyllu“ til amtmannin
Tað er greitt, at tað er stórur áhugi fyri at fáa greiði á, hvat ið er hent. Hesum
fæst eitt sindur meira greiði á í brævi frá sjefinum á „Fyllu“ til amtmannin
dagfest 6. apríl, har hann millum annað skrivar:
„Kære Hr. Amtmand
…
Det er desværre kun lidet, vi har kunnet gøre, selv om jeg nok forstaar, at
det har været en Lettelse for de mange Familjer at faa at vide, at ikke ogsaa
„Hafstein“ er gaaet ned. Det var Skade, at vi ikke noget før fik at vide, hvem
den anden Kutter var, saa vi havde havt noget bestemt at søge efter.
Efter min Samtale med Føreren af „Hafstein“, har jeg ikke Indtrykket af, at
der er noget særligt at bebrejde ham, men jeg maa dog tage det Forbehold, at
jeg ikke har taget noget indgaaende Forhør over, hvad der er sket.
Skipperen havde det Indtryk, at Sammenstødet har været meget mildt,
hvad ogsaa fremgaar af, at han kun havde havt ringe Skade.
Han har set den anden Kutter i et helt Kvarter efter, og der syntes da intet
at være i Vejen, og han blev kendelig overrasket at høre, at den anden var sunket. Saa tale om daarligt Sømandsskab tror jeg ikke det er. Man maa huske,
at saa mange andre Forhold gør sig gældende.
Alle disse Spørgsmaal vil jo blive besvaret ved Søforhøret, og om hvem der
bar Skylden. Det er jo ikke absolut sikkert, at det er „Hafstein“, der har den.“
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„Star of Hope“ fekk heldur einki gjørt
Tað kemur meira fram um hesa syrgiligu søgu. Tann 9. apríl kemur hetta
fjarrit til amtmannin:
„Morten Mortensen, fører af „Star of Hope“, fulgtes 21. Marts fra Portland
til Vestmannaøerne indtil klokken 7 (19) med Kutter „Hafstein“. Observerede
Nødblus og Raketter 7,15 (19,15), naaede Klokken otte synkende færøisk
Kutter, hvor tre Mand saas paa Dækket. Redningsforsøg gjordes men forgæves
paa grund af tiltagende Storm og Mørke. Søforklaring afholdt, har Udskrift,
sendes med „Botnia“.“
Í brævi til amtmannin dagfest 11.
apríl skrivar danski sendiharrin í Íslandi,
Fontenay, at „Star of Hope“ „ikke uden
Fare for sig selv søgte at bjerge det paa
„Florens“ tilbageblevne Mandskab.“
Á umrødda sjóforhoyri 4. juni 1927
í Havn var skiparin á „Star of Hope“
eisini avhoyrdur og skal her verða endurgivið brot av tí, sum kom fram:
„Kaptajnen mener, at det var ved 7
Tiden, men han kunde se Land, og han
mener, at han var 2 á 3 Sømil fra Land,
uden at han dog har nogen bestemt
Erindring om Afstanden. Han mener, at
han laa i en Afstand af ca 1 Sømil fra Skiparin á „Star of Hope“, Mortan Mor„Florens,“ da han første gang saa Blus tensen í Mýrini.
fra denne, men heller ikki om denne
Afstand tør han udtale noget ganske bestemt. Han mener, at der gik ca. 3
Kvarter, efter at han havde set „Florens“ blusse og indtil han naaede ned i
Nærheden af „Florens“. Han naaede „Florens“ i et Stræk uden at vende. Skibets Uhr viste 7,10, da man første Gang saa Blusset og Klokken var omkring
otte, da han kom til „Florens“ efter hvad hans Folk siger. Da Kaptajnen første
Gang var i Nærheden af „Florens“, saa han ingen Folk paa Dækket, men da
han anden Gang var lige ved „Florens“, saa han 3 Mænd på Dækket. Han
kunde ikke se, hvorvidt der var nogen Baad i nærheden af Skibet. Storbaaden
var ikke ombord i „Florens“, men om den anden Baad var der, ved han ikke.
Da han passerede „Florens“, dukkede Sprydet op af Vandet, men da han var
i Færd med at vende for atter at komme ned mod „Florens“, maa „Florens“
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være gaaet ned, for de saa nu intet til „Florens“ eller Folkene fra „Florens“,
ligesom Blusset fra „Florens“ ikke saas. Han anser det for ganske udelukket,
at nogen af det Mandskab, der var paa „Florens“, da den gik ned, kan være
reddet. De er efter hans Mening druknet.

„Star of Hope“ royndi at koma manningini á „Florens“ til hjálpar.

Hevði sagt konuni farvæl
Jaspur Tausen, sum var í sínum bestu árum, gjørdist bara 35 ára gamal. Heima
sat kona hansara sjúk av tuberklum við 6 smáum børnum.
Sagt verður eisini frá, at tá ið Jaspur fór av stað henda túrin, var hann uppi
á Sanatoriinum at siga konuni farvæl.
Tá sungu tey saman henda sangin, nr. 381, í sálmabókini, sum vísti seg at
vera profetiskur:
Lad os vort Møde i Himlen bestemme,
muligt paa Jorden vi mødes ei mer!
Men hvor langt bedre at samles derhjemme,
der, hvor vor Jesus paa Tronen vi ser.
Der vi da skulle som Herrens forløste
evigt beundre hans Kærligheds Raad,
120

der skal vi evigt med Frydesang høste,
hvad her vi saa’de med Sukke og Graad.
Mødet i Himlen, o salig Tanke!
Maatte den dybt ned i Hjerterne slaa,
at ikke Sindet nu skulde omvanke
der, hvor ej Aanden sin Næring kan faa.
Du, som har Sager, der staar uafgjorte
skik dem til Rette, o, gør det med Flid!
Prøv alt, som indenfor Himmelens Porte;
hastigt til Ende er denne vor Tid.
P. Sørensen, Boelsmand, død i Amerika.

Dóttir Marius gjørdist partur av húskinum hjá Jaspuri
Framhaldið av hesi søgu vísir eisini eitt sindur av teimum lyndiseyðkennum,
sum eyðkendu okkara forfedrar.
Marius og dóttir hansara, Marin, sum ongantíð giftist, nýttu alla sína tíð
at hjálpa teimum, sum sótu eftir Jaspur, sum jú hevði látið lív fyri at bjarga
Mariusi.
Og tað endaði við, at Marin gjørdist sum ein partur av familjuni hjá Jaspuri.
Hon flutti inn til eina dóttur Jaspur, Turid, gift við Otto Kruse, og var hon
ein kelda til hesa frásøgn. Marin gjørdist sum ein omma í húsinum. Børn í
ættini vórðu eisini uppkallað eftir henni.

Um Jaspur
Jaspur var føddur 9. januar 1892 og tók skiparaprógv hjá Jensi í Dali í 1915.
Tá ið hann hevði lært, var hann 2 ár bestimaður við „Lauru“ við Poul Leo í
Sjúrðhúsi í Vági. Í 1917 var hann bestimaður hjá Óla hjá Mikku við „H.M.
Stanley“. Í 1918 og 1919 førdi Jaspur „ Kittiwake“, var so í 1920 bestimaður
við „Prima Donnu“ við Tummasi í Búrstovu á Eiði.
Jóansøkudag lá „Prima Donna“ á Vági, og var hon nýliga farin av sleipistøðini
har. Tá var um 2-tíðina ein ræðuligur brestur umborð, ið gjørdi stóran skaða
á skipið. 8 deksbjálkar kvettust, og dekkið lyftist heilt uppav. Bresturin var í
kahúttini, har eldur var komin í krútkassan, sum stóð í skiparakamarinum.
Tveir menn vóru í kahúttini, tá ið hetta hendi. Annar var Jaspur. Hann slapp
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undan nøkrum meini, men hin, Sofus Nygaard av Eiði, varð illa skaddur.
„Prima Donna“ varð ikki afturgjørd.
Jaspur førdi „Kjógvan“ hjá Mortensen á Tvøroyri í 1922. Tá fór hann aftur
at sigla sum bestimaður.

Johan gjørdist bara 16 ár
Ein av teimum, sum gekk burtur við „Florens“ var tann bara 16 ára gamli
Johan Olaf Petersen á Hvítanesi, f. 26.10.1910. Pápi hansara var Petur Hans
Petersen. Hann var deyður árið framman undan, at Johan gekk burtur. Hann
var sjúkligur, men royndi at arbeiða til tað seinasta. Mamman, Katrina, doyði
í 1934.
Johan átti tvær systrar. Tær vóru Dania f. 1905, og Martina f. í 1915. Báðar
giftust í Danmark.
Umframt var ein fosturbeiggi, Eliesar, kallaður Messa, føddur um 1905.

Jóannes gjørdist bara 23 ár
Joannes Hansen úr Miðvági var ein av teimum, sum fóru umborð á „Florens“
aftur. Hann var føddur 18.11.1903 og gjørdist tí bara 23 ára gamal. Foreldrini vóru Agnas Albin (1873-1948) og Hákun Eskil Hansen (1867-1949).
Tey vóru seks systkin. Beiggi hansara, Karl, var eisini við „Florens“, men
bjargaðist. Men hann doyði longu í 1934. Orsøkin var tann sjáldsama, at
hann hevði spælt sjónleik og varð eitraður av tí smyrsli, sum varð brúkt til
sjónleikin. Hann gjørdist bara 25 ára gamal.
Næstelsti bróðirin, Jógvan, gjørdist heldur ikki gamal. Hann doyði í Danmark 1934 av tuberklum, bara 29 ára gamal. Hann er jarðaður í Miðvági.
Tískil mistu foreldrini tríggjar synir í besta aldri í sjey ár. Tann yngsti beiggin,
Hákun, gjørdist gamal.
Men tær tvær systrarnar gjørdust gamlar. Rasmina giftist til Skúvoyar við
Óla Hendriksen. Hon doyði í 1985, 86 ára gomul. Tey fingu tvey børn. Vilborg giftist til Sandavágs. So merkiligt var tað, at maður hennara eisini æt Óli
Henriksen. Tey fingu eina dóttur. Hon doyði í 1994, 84 ára gomul.

Fólk vóru skakað
Hetta mál vakti, sum skilligt er, stóran ans í Føroyum. Tað var ein greið fatan
millum fólk, at her kundi okkurt verið gjørt øðrvísi.
At fólk høvdu samhuga merkti manningin eisini, tá ið hon kom heim til
Føroya.
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Dimmalætting skrivar:
„Seinasta sunnukvøld komu skipsmenninir á „Florens“ heim við „Lyru“.
Har var nógv fólk komið saman á bryggjuni, tá teir løgdu at landi. Einki
orð varð sagt, og henda álvarmikla tøgn bar vitni um, at henda stóra mannamúgva, ið her var komin saman, tók lut í sorgini yvir hesa syrgiligu ólukku.“

Rættarliga eftirspælið
Hetta mál fekk eisini eitt rættarligt eftirspæl. Sak varð løgd móti skiparanum
og bestamanninum á „Hafstein“ við kravi um revsing. Skiparin skuldi eisini
missa rættin at føra skip, og bestimaðurin skuldi antin fyri eina tíð ella med
alla missa rættin til at sigla sum bestimaður.
Tað vóru tveir høvuðsspurningar í hesum máli. Annar var, hvat av hesum
báðum skipum, ið hevði skyldina av samanstoytinum. Her eru drúgvar avhoyringar í sjórættinum, har hvør av manningunum hevur hvør sína frágreiðing.
Hin spurningurin var, um „Hafstein“ gjørdi nóg mikið fyri at royna at
bjarga manningini á „Florens“. Her vóru eisini ymiskar meiningar.
Bestimaðurin á „Hafstein“ hevði havt vakt, tá ið vanlukkan hendi. Hann
varð ákærdur fyri ikki at hava ansað nóg væl eftir og ikki at hava havt útkikk.
Skiparin, sum var í koyggjuni, var ákærdur fyri ikki at hava gjørt nóg mikið
fyri at veita manningini á „Florens“ hjálp.
Dómur fall í Føroya Rætti tann 13. august 1927. Her var skiparin dømdur
„simpelt Fængsel i 3 Maaneder“, meðan bestimaðurin fekk kr. 500 í bót, men
teir mistu ikki síni pappír. „Simpelt fængsel“ er tað, sum seinni gjørdist til
„hefti“, sum varð roknað fyri at vera linari enn vanlig fongsulsrevsing.
Hesin dómur skapti orðaskifti og eisini misnøgd í Føroyum.
Men dómurin varð skotin inn fyri Eystara Landsrætt, sum tann 28. oktober
1927 gjørdi av, at revsingin fyri skiparan var lækkað niður í 2 mánaðir, og
bótin til bestamannin varð lækkað niður í kr. 300.
Í Landsrættinum vóru tvey serkøn vitni. Tey vóru Bistrup, sum var skipari
á „Fyllu“ undir Íslandi, tá ið hesir tilburðir vóru, og Ove Nielsen, sum var
fulltrúi í Ministeriet for Industri, Handel og Søfart.

Brot úr dóminum
Landsrætturin helt, at her vóru linnandi umstøður. Hann helt, at tað bar ikki
til at avvísa frágreiðingina hjá skiparanum um „at han efter Bedstemandens
Meddelelse om „Florens“s Nødsignaler overvejede, om han skulde vende eller
sejle ned mod „Florens“ eller holde sin Kurs, saa at han, der havde lagt Skibet
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bak for at drive, kunde blive indhentet af „Florens“, der stadig kom nærmere,
og at han, da han mente, at det sidste vilde være at foretrække, bestemte sig
til at holde sin Kurs, hvorved ogsaa „Florens“ i Løbet af et Kvarter kom saa
nær, at han i roligt Vejr kunde have raabt til dem, men at han derpaa, da han
maatte holde af for de modgaaende Fartøjer, tabte den af syne og ansaa det
for haabløst at foretage videre.“
Elsa misti sonin, Jóan
Jacob. Her er hann
saman við konu síni
Olevinu.

Ringar umstøður
Um frágreiðingarnar hjá teimum sakkønu sigur Landsrætturin:
„Efter de sagkyndiges Udtalelser maa der derfor gaas ud fra, at Forholdene
efter Sammenstødet var meget vanskelige for „Hafstein“, og at Udsigten til,
at tiltalte Skipper ved Foretagelsen af andre Manøvrer end sket kunde have
bragt Hjælp til „Florens“ eller den derfra udsatte Baad, var yderst ringe. Kaptajn Bistrup, der som Chef for Marinens Fiskeriinspektionsskib den næste
Dag kom tilstede paa Ulykkesstedet, har yderligere forklaret, at der paa det
paagældende Tidspunkt laa en Mængde Fiskefartøjer i nærheden af Ulykkesstedet, sum tiltalte Skipper maatte kunne regne med vilde komme „Florens“
til Hjælp, og at Tiltalte efter hans Opfattelse under de givne Forhold og Hensynet til hans eget Skib i det hele taget har handlet forsvarligt.
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Derimod har Fuldmægtig Nielsen, der dog ikke har kunnet give nogen
bestemt Manøvre, som tiltalte Skipper burde have foretaget, udtalt, at der i
hvert Fald af tiltalte burde være vist en større Agtpaagivenhed og Interesse for
det andet Fartøjs Skæbne og i alt Fald foretaget positive Handlinger for at
forsøge at komme det til Hjælp, i hvilken Henseende, han har bemærket, at
han vilde tro, at der var flere Muligheder for at vende Skibet og hjælpe, hvis
Tiltalte havde været tilstrækkelig hurtig at handle.
Landsrætturin tekur eisini hetta sjónarmið við sum grundarlag undir dóminum.
Hesin landsrættardómur skapti eisini eitt kensluborið orðaskifti, eisini í
bløðunum. Men dómurin varð staðfestur av Hægstarætti 15. november 1928.
Jaspur Tausen, sum doyði við „Florens“, var pápabeiggi Svenning Tausen,
ættaður úr Hovi. Svenning kom einaferð á tal við Katrina, konu Marius
Thomassen, um hetta mál. Marius var stjóri í Tryggingarsambandinum.
Katrin greiddi frá eftir Marius, at hann sum ein part av síni útbúgving
hevði kannað rættarmálið um „Florens“. Tað var sannføring Mariusar, at var
tað nú, høvdu skiparin og bestimaðurin á „Florens“ ikki verið dømdir í einum
líknandi máli.

Lagnusøgur í Skúvoy
Tað er ikki nógv, sum er skrivað um støðuna hjá teimum, ið sótu eftir, tá ið so
illa vildi til sum her. Her var bæði talan um fíggjarligu støðuna og um sorgina.
Men í Føroyatíðindum, sum komu út í Suðuroy, er henda kensluborna
lýsing av teimum í Skúvoy, sum sótu eftir:
„Der sidder nu en Enke paa Skuø, (Elsa á Fløttinum), hun er 55 Aar gammel, som nu med „Florens“ mistede sin eneste Søn, (Joen Jacob).
Lad os se lidt nærmere paa, hvad samme Enke har oplevet. Allerede da
hun var Barn, omkom hendes Fader sammen med 8 andre Mænd fra Kvalbø,
hvor Familien den Gang boede, og ingen ved noget at sige om, hvordan alle
omkom. Hendes Moder flyttede efter Ulykken atter til sin Fødeplads, Skuø.
Da hun var 22 Aar gammel, døde Moderen paa en meget sørgelig Maade,
idet hun blev ramt af Bøsseskud, der dræbte hende paa Stedet.

Eisini rakt av vanlukku í 1900
Seks Aar derefter omkom hendes Mand og Plejefar sammen med seks andre
af Skuøs Mænd, alle blandt Færøernes tapreste Sønner. Baaden gik under
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mellem Sandø og Skuø, alle omkom. Hun sad da tilbage med 4 Piger og en
Dreng. Det ældste Pigebarn var 8 Aar, Drengen 3 Aar.
5-6 Maaneder efter Mandens Død blev Familien forøget med en Pige,
altsaa var der nu seks faderløse Børn.
Dengang lod Forsikringsvæsenet meget tilbage for Ønske, og da Manden
ikke var Medlem af nogen Forening, fik hun ikke en Øre ad den Vej. Lov
om Hjælp til Børn af Enker eksisterede heller ikke dengang, og hun var saaledes henvist til at klare sig selv. Kun Gud hjalp, og gode Mennesker, særlig
daværende Pastor Pedersen og Sysselmand Schrøter paa Sand bidrog ved Indsamling meget til at lindre Næringssorgen.
Ogsaa her fra Suderø, hvor Manden, som var fra Sandvig, var kendt, søgte
man at mildne Sorgen. Paa Skuø lagde man heller ikke Hænderne i Skødet, dog der var mange som trængte til Hjælp. Der sad den Gang efter det
forulykkede Baadmandskab 7 Enker med 36 Børn, deraf 29 under 14 Aars
Alder. Da Indbyggertallet dengang maa have været ca. 150 Mennesker, forstaar man, at Tilstanden maatte være frygtelig. Der var intet Lønarbejde at
erholde. Enken ejede ganske vist en Ko og Foder dertil, men at der maatte
have været mange trange Stunder er indlysende. At hun i Sønnen har haft
et Fremtidshaab, som maaske undertiden har hjulpet paa Humøret, kan vi
tænke os, men til fulde kan ingen sætte sig ind i saadanne Mennerskers Kaar
uden den, som har smagt den beske Skaal.

„Florens“ oman á alt
At et Liv under saadanne Omstændigheder tager haardt paa et Menneskes
Helbred og trykker baade paa Sjæl og Legem er ikke at undre sig over, og
hvor maa et saadant forpint Moderhjerte have vaandet sig ved atter nu ved
„Florens“’ Forlis at miste sit et og alt, sin eneste Hjælp og Støtte.
Menneskeligt set ser det ud, som var det for meget, og dobbelt saa tungt
bliver det hele, naar man erfarer de enestaaende sørgelige Omstændigheder,
under hvilke Ulykken skete. Men Guds viljes Kraft har maget det saaledes,
at de seks skulde gaa under med Skibet og derved de andre blive reddede,
for var alle forblevne i Storbaaden, var sikkert ingen kommet levende derfra. Der er dyb Sorg over alt paa Øerne, ja næsten Stene maa sørge. Én faar
Sørgebudskabet i Dag en anden i Morgen, men lad os bede og tro, at han
som har hjulpet hidtil, han hjælper os herefter. Gud trøste og styrke alle dem,
som sørge“.
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Nívandi sorg
Ein skúvoyingur, sum gjørdi seg
galdandi í sambandi við „Florens“
málið, var Hans Kamban, pápi
Hjørdis hjá Hákuni Djurhuus.
Hann var beiggi Antines, sum var
við „Florens“. Tað var Antines,
sum hevði biðið skúvoyingarnar
við „Florens“. Tríggir av teimum
komu ikki aftur, og hesum hevði
Antines leingi fortreð av.
Hans, sum var lærari í Havn, var
ógvuliga argur um, at tað gekk so
leingi at fáa vanlukkutrygging útgoldna, og hann hevði eina grein
í Dimmalætting um tað. Men
hann lýsir eisini væl støðuna hjá
teimum, sum sótu eftir í Skúvoy,
og her skrivar hann:
Kort før Olaj var jeg paa Skuø
og gjaldt mit første Besøg et lille
Sunnuva og Tummas Petur í Stórustovu.
Sunnuva misti mann og son.
Hus, hvor jeg vidste, at Sorgen
Aftanfyri dóttirin Inga.
holdt til. I en mørk Krog sad en
gammel Kone og støttede Hovedet i begge Hænderne. Hendes Haar havde
Sølvets Farve, Fingrene krogede, Kinderne indfaldne, Øjnene røde, men tørre.
Deres Kilder var nok udtømte, saa det ud til. Men det var ogsaa Billedet af
hendes Mands og eneste Søns sidste lange time, hun sad og marede frem for
sig. (Hetta er Sunneva, kona Thomas Petur og mamma Jens Sivar Thomsen).
Jeg besøgte et andet Hus, hvor jeg fandt to Kvinder siddende i lignende
Stilling. Den ene var ganske ung, saa ud som en Plante, der har været frodig
og blomstrende, som da havde ligget nogle Dage med knækket Stængel. Et
levende Lig. Hendes Mand var den ældre Kones eneste Søn. Hendes Mand
var druknet førend deres yngste Barn saa Dagens Lys, og sin Fader havde det
aldrig kendt. Hun bar mærke af en stille og rolig Kamp. Vel kunde hun ikke
som Terje Vigen ryste Sorgen af. Hun maatte bide den i sig og klemme den
inde. Men hun var godt trænet og oplært i Livets og – Sorgens Skole.
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Det er hendes Hus, hvis fem Ejere den ene efter den anden alle er druknet,
og da er hendes Fader ikke med. Hans Bosted var i Kvalbø.
Sorgen er alt for ren og hellig til, at min stakkels Pen skal vanhellige den
ved yderligere at forsøge paa at forklare den. Kun vil jeg sige, at der saa jeg
Følgerne af Begivenhederne ved Island, og disse Følger var betydelige. Vorherre kender os alle, jeg kender ikke de andre Enker og Børn, der ramtes ved
samme Lejlighed, men sikkert vil disse kunne fremvise lige saa sørgeligt Billede, ja, maaske endnu sørgeligere.
At disse Kvinder foruden Sorg og Savn ogsaa lider økonomisk, har vi ikke
Lov til at tvivle om. Forrige Vinter havde sikkert udtømt forrige Sommers
tvivlsomme Overskud. I Marts Maaned, da Mændene atter vovede sig ud til
en ny Tørn for at skaffe noget til Livets Ophold, og da skete det!“
Annars er at siga, at kona Joen Jacob Jacobsen, Olevina, fór eftir at maðurin
var deyður, til Danmarkar at læra til jarðarmóður. Hon kom aftur til Skúvoyar
at arbeiða sum jarðarmóðir. Olevina giftist ikki uppaftur.
Um Jens Sivar var sagt, at hann var ein sera dámligur ungur drongur.

Ein fleirfald syrgilig søga
Í teimum flestu skipsvanlukkunum vita vit einki um, hvat ið hendi. Men tað
vita vit í hesum førinum. Og tað kann sigast, at hetta var ein hjartanemandi
vanlukka, har alt gekk so illa, sum tað kundi.
Teir, sum komu best burtur úr tí, vóru sjálvsagt teir, sum vórðu bjargaðir.
Men hetta er hent eftir nakrar ræðuligar tímar. Fyrst var tað samanstoyturin,
og teir komu í bátin, sum fyltist við sjógv. Síðan vóru teir í bátinum átta
tímar í ringast hugsandi umstøðum og verða bjargaðir í avgjørt seinastu løtu.
Síðan máttu teir liva við hesum alt lívið vitandi at seks skipsfelagar doyðu fyri
at bjarga teimum. Sum ofta var, tá ið menn koma soleiðis fyri, vildu teir sera
treyðugt tosa um slíkar tilburðir. Tískil høvdu teir teir fyri seg sjálvar.
Men hetta var sjálvsagt einki ímóti tí, sum hendi teimum, sum doyðu. Eftir
at teir seks komu umborð aftur á „Florens“, hava teir framvegis havt vón um
bjarging.
Teir hildu fram við at blussa. Eisini vóru teir sæddir av skipum, sum vildu
bjarga teimum. Teir á „Florens“ hava eisini sæð hesi skip og hava uttan iva
væntað, at nú var bjargingin nær.
Men veðrið og umstøðurnar vóru so, at bjarging var ómøgulig. Ein verri
støða kann illa hugsast.
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Hetta var eisini ein vanlukka fyri teir, sum høvdu ábyrgdina á „Hafstein“.
Sjálvt um teir hildu seg gera rætt, so eru eisini frásagnir um, hvussu pínufult
hetta var fyri teir í tíðini, sum kom aftaná, eisini við sera kenslubornari skriving í bløðunum.
Tað verður eisini sagt av keldum í Tausen-ættini í Suðuroynni, at tað var
eingin beiskleiki hjá beiggjum Jaspur Tausen móti skiparanum á „Hafstein“.
Onkur teirra bar eisini í bøtuflaka fyri hann. Nakrir teirra søgdu seg eisini
hava viljað farið avstað aftur við skiparanum, bað hann teir við.
Hóast henda søgan hevur verið svár fyri mong, má tað vera rætt, at hon
skrivað í eini slíkari bók sum hesi, so tað kann staðfestast hvat ið veruliga fór
fram.

Teir, sum doyðu, vóru:
•
•
•
•
•
•
•

Joen Jacob Jacobsen, f. 1896, Skúvoy.
Jaspur Tausen, f. 1892, Eiði.
Edvard Thomasen, f. 1899, Miðvági.
Johan Petersen f. 1910, Hvítanesi.
Thomas Peter Thomsen, f. 1876, Skúvoy.
Jens Sivar Thomsen, f. 1900, Skúvoy.
Johannes Hansen, Miðvági.

Teir, ið komu heim aftur, vóru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ole Jacob Christiansen, Tórshavn, skipari.
Simon Peter Djurhuus, Kollafirði.
Carl Josef Hansen, Miðvági.
Jens Andreas Hansen, Miðvági.
Carl Ludvig Djurhuus, Kollafirði.
Osmund Meinhard Brækker (seinni Tórarenni), Skúvoy.
Edvard Sigurd Frederiksen, Miðvági.
Marius Hansen, Eiði.
Johannes Johnsen, Kollafirði.
Anthonius Ferdinand Jensen, Skúvoy.
Jacob Esmar Sofus Christiansen, Stykkinum.
Emil Joensen, Hvítanesi.
Jens Michal Jacobsen, Hvítanesi.
Hans Emil Anton Sofus Hansen, Leynum.
Joen Joensen, Leynum, bestimaður.
129

1927:

7 MENN DRUKNAÐU
VIÐ BÁTINUM AV
„RIDDARANUM“
Á kirkjugarðinum á Seyðisfirði er eitt serligt minni um teir sjey
menninar av „Riddaranum“, sum umkomust í 1927. Av hesum sjey
monnunum eru fimm teirra jarðaðir har. Hetta er eisini søgan um
ein mann, sum við einum undri varð bjargaður
Tann mest útgreinaða frásøgnin um hesa vanlukku stóð í íslendska blaðnum
Sjón & Saga í 1963. Hjalmar Waag Høgnesen í Klaksvík gjørdi FF-blaðnum
tann beina at týða greinina til føroyskt.

Riddarin
Ein av teimum føroysku sluppum, ið var kend
undir Íslandi, var „Riddarin“ úr Trongisvági,
merkt TG 308. Hon var deyðsiglari til 1927,
men tá fekk hon ein 60 hesta Tuxham motor.
„Riddarin“ var eitt sera gott sjóskip. Eins og
so nógvar aðrar sluppir royndi „Riddarin“ á
Eysturlandinum í 1927. Tað hevði gingið væl,
og fiskiskapurin var so nøkulunda. „Riddarin“
tók umleið 350 skippund av saltfiski.
Hetta var triði túrur hjá teimum hetta árið.
Tann fyrsta vóru teir mest á Suðurlandinum
og vestur í Jøkuldýpið. Annar túrur var frá
12. juni og allan juli. Tá varð mest fiskað á
Vesturlandinum og Norðurlandinum.

Skipari var Mortan hjá Stóranum.

Menn høvdu ikki hug at fara avstað aftur
Stutt eftir, at teir vóru heimkomnir av næsta túri, varð farið at hugsa um
eysturlandstúrin. Nakrir av monnunum, sum høvdu verið við hinar báðar
túrarnar, løgdu ikki í at fara henda seinasta túrin. Tað var so nógv heima, sum
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bíðaði, til dømis hoygging og kríatúr. Tessvegna kom at mangla fólk henda
túrin. Ikki gekk so væl at fáa manning, men vórðu teir tó fullmannaðir til
endans. Skiparin á „Riddaranum“ var Mortan Nielsen úr Sumba.
Skiparin, Mortan, átti son, sum æt Johan, sum hevði siglt úti í trý ár um
næstan øll heimshøv. Pápin vildi hava hann við henda túrin. Men sonurin var
trekur, tí hann ætlaði sær á stýrimansskúla í Danmark sama heyst. At enda
slakaði hann og játtaði at koma við.
Skipið varð nú gjørt klárt til íslandstúrin, og ætlanin var, sum sagt, at fara á
Eysturlandið og Norðurlandið. Ferðin yvir gekk væl, og tað var av besta veðri
alla tíðina.

Gott samband við bøndurnar
Bøndurnir við Eystfirðirnar kendu væl skiparan Mortan. Hann var mangan
komin har á land og keypti seyð øll tey 20 árini, hann hevði verið skipari á
sluppunum.
Hann hevði nú á orði um at fara upp til Fagranes næsta vikuskifti at keypa
seyð, sum hann var vanur. Fagranes er nakað innarlaga á sunnara armi á
Langanesi.
Seyður var ofta goldin við koli og salti ella aðrari vøru, men ongantíð við
peningi. Hildið var, at onnur vøra var best at gjalda við. Føroyingar guldu
heldur aldri við brennivíni. Tað var heldur ikki umborð, uttan í medisinkistuni til heilivág. Har vóru so altíð tvær fløskur umborð á hvørjari slupp. [Tað
er hugaligt at hava fingið slíkt ummæli frá øðrum enn føroyingum sjálvum.]
Hildið varð fram at fiska nakrar dagar, og hendi einki stórvegis ta tíðina.
Um vikuskiftið varð siglt inn á Fagranes at fara á land til umrøddu ørindi.
Róð varð í land í tí stóra skipsbátinum, og var mikil fagnaðarrómur, tá teir
hittust, føroyingar og fagranesmmenn, væl kendir sum teir vóru frá árunum
frammanundan. Henda ferð í landi eydnaðist væl, og dvøldist manningin á
Fagranesi út á kvøldið. Síðan varð róð umborð og siglt til miðis um tíggjutíðina. Stutt var at sigla og nógvur fiskur, men hann var smærri her enn á
djúpum vatni.
Hesi viðurskifti teirra millum hildu fram alt summarið, og gekk tað í sátt
og semju hjá báðum pørtum. Fýra ferðir fóru teir á „Riddaranum“ í land har
og keyptu ein og tveir seyðir hvørja ferð. Flett varð beinanvegin, komið varð
umborð.
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Tað fór at treingjast í lastini, bæði skipari og manning vóru væl nøgd. Fiskað hevði verið í umleið 6-7 vikur, og skipið var fullfermt. Nú nærkaðist til
heimferð, og menn vóru væl nøgdir við, at einki óvanligt var hent.

Noktaðu at fara í land
Sunnudagin 25. september fór skiparin at hugsa um heimferð. Siglt varð nú
undir Fagranes, og har ætlaði skiparin nú undan heimferðini at gjalda bóndanum fyri seyðin, hann hevði fingið um summarið.
Hann var hvassur vindur av landnyrðingi henda dagin, og hugsaði skiparin
um at fáa góðan byr heim. Tá ið komið var undir land, var linari veður. Ikki
varð siglt so nær landi hesa ferð. Seglini lógu niðri, og maskinan hevði ikki
nóg mikla kraft, um komast skuldi skjótt frá landi um neyðugt. Har skipið
var nú, vóru 4 vindstig (6-8 m/s) av landnyrðingi, og tá so nógvur vindur var,
varð avrátt at seta stóra skipsbátin út og fara í land við honum.
Skiparin átti frívakt henda morgunin, og hann álegði bestamanninum at
fara í land og fáa sær sjey menn av síni vakt við í land. Teir sjey noktaðu allir
sum ein at fara í land. Klokkan fýra um morgunin var vaktarskifti, og nú var
tað skiparin og hansara menn, sum vóru á vakt.
Tá ið skiparin var komin upp á dekkið,
undraðist hann á, at bestimaðurin og hansara
menn gingu har, og spurdi hann, hvat hetta
hevði at týða. Bestimaðurin tók nú skiparan
einsæris burturfrá og segði honum, at menninir vóru hvørki til at høgga ella stinga í, og
teir vildu ikki í land við sær. Okkurt bendir á,
at teir hava havt okkurt ringt ánilsi.

Skiparin mátti sjálvur í land
Skiparin avráddi tá sjálvur at fara í land. Hann
tók sjey mans við sær av síni vakt, og vóru teir
allir fúsir at fara. Kl. 7,30 fóru teir frá skipi- Johan, sonur skiparan, droymdi
num. Hann trilkaði gulið, og nú vóru um 5 um eina framtíð á sjónum. Soleiðis skuldi ikki gangast.
vindstig (8-11 m/s), men tað helt ikki skiparanum frá at fara í land.
Tá ið teir høvdu róð um hálvan annan tíma, vóru teir komnir heilt nær
lendingini á Fagranesi. Men beint út fyri er grýtut við stórgróti. Hetta merkti,
at ringt var at koma at landi, og tað var ikki heilt kyrt. Skiparin bað nú
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menninar snúgva bátinum upp í vindin, meðan hann kannaði, hvar best var
at lenda.
Tætt við lendingina lá ein boði, men beint nú var hann undir, meðan flóðin
var. Skiparin visti væl um hann. Nú var báturin komin nærri boðanum, men
skiparan kom ikki til hugs, at nakar vandi var á ferð, av tí at háflóð var enn.

Tá kemur eitt brot…
Brádliga, meðan báturin var innanvert við boðan, reis alda seg sum eitt skot.
Skiparin bað tá menninar um at rógva skjótt móti landi. Meðan teir tóku
fyrsta áratakið, grunnbreyt á boðanum, og sjógvurin holvdi yvir bátin og
hvølvdi hann.
Sjey av manningini lupu fyri borð undan brotasjógvinum, tí teir vildu ikki
liggja undir bátinum. Næstan allir dugdu at svimja, og heilt stutt var í land.

Kópurin
Her kann skoytast uppí, at tað kann hava havt sína grund, at bestamansvaktin
ikki vildi fara í land.
Íslendska frásøgnin sigur frá einum kópi, sum hevði loypt ótta á menninar.
Tá ið teir komu út frá Lítlu Dímun, sær Mortan, skiparin, ein stóran reyðskeggjutan kóp svimja eftir skipinum. Hann fór eftir byrsuni og ætlaði at
skjóta eftir kópinum, men tá kavaði hann.
Men kópurin helt á at elta skipið eisini eftir, at tað var komið til Íslands.
Fleiri ferðir varð roynt at skjóta, men hetta miseydnaðist hvørja ferð.
Menninir vóru illa við og hetta er bara versnað, sum tíðin gekk. Summir
hildu hetta vera eitt sjóskrímsl, og aðrir hildu hetta vera sjálvan hin versta.
Um tað leitið, tá ið báturin holvdist, sóu teir aftur kópin standa hálvan upp
úr sjónum trølsligari enn fyrr. Men síðan hvarv kópurin og sást ikki aftur.

Petur bjargaðist undir bátinum
Ein maður var eftir í bátinum. Tað var Petur Nielsen, sum var elsti maður,
hóast hann ikki var meira enn góð 40 ár. Báturin holvdist yvir Petur, og fekk
hann deyðatakið um toftubekk.
Undir bátinum var nú lufttómt, og Petur var leingi í iva, um hann skuldi
halda takinum ella sleppa. Men hann hugsaði við sær sjálvum: „Eg dugi ikki
at svimja, og sleppi eg takinum, so er deyðin mær vísur. Eg vil heldur halda
mær, meðan eg kann, og er tað meiri lívsvón í tí. Eg eri hjálparleysur, hvar eg
eri – verði vilji Guds“.
133

Sum hann hugsaði, hoyrdi hann rødd skiparans, sum var komin á kjøl
saman við øllum bátsfeløgunum. Nú hoyrdi hann Mortan, skiparan, siga:
„Hvar er Petur?“ Tá søgdu allir hinir sum við ein munn: „Eg veit tað ikki.“
Petur var útlúgvaður og kraftarleysur og fekk ikki orðið fyri seg, og tíansheldur fekk hann ikki sagt nakað.
Fjøran á Fagranesi,
har vanlukkan hendi.

Aftur eitt brot…
Stutt eftir kom aftur boðabrot, sum sópaði allar menninar á kjølinum á sjógv
og breyt bátin í helvt. Hálvi báturin, sum Petur hekk í, lyftist nú upp, og kom
tá meiri luft undir bátsrovið. Hann fekk nú drigið ondini og var eitt sindur
betur fyri enn áður.
Langt og hart stríð, og óendaliga leingi vísti tað seg fyri Peturi at hanga
undir bátsrovinum upp undir akslar í sjógv. Men tað var jú púra høpisleyst
at hugsa um tað í løtuni. Ein endi mátti koma á hesum bardaganum fyri
lívinum, antin lív ella deyði.
Aftaná at hava hingið undir bátsrovinum ógvuliga leingi, varð Petur varur
við, at hann hevur fast undir fótum. Tá fekk hann lívsvónina aftur. So kom
triðja boðabrotið og vendi bátsrovunum, so kjølurin nú vendi niðureftir. Bátsrovini vóru komin niðan í grýtuta grótlendið í fjøruni. Petur royndi nú at
gera seg leysan av bátsrovunum, og eydnaðist tað loksins. Millum stórgrótið
í fjøruni var nú roynt at fáa fast undir fóti, men har var heilt djúpt millum
klettarnar. Ofta fór hann heilt undir kav í fjøruni á veg niðan í fjøruna.
Brimið var vaksið nógv frá tí, at báturin holvdist, men tað merkiliga hendi,
at meðan Petur stríddist við at koma niðanfrá, var tað blikalogn. Tá Petur
var komin so langt niðanfrá, at sjógvurin ikki náddi honum, tveitti hann seg
útlúgvaðan og hjálparleysan av møði niður á helluna.
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Hoyrdi málið í bóndanum
Knappliga hoyrdi Petur málið í onkrum.
Nú var bóndin á Fagranesi komin saman
við einum av arbeiðsmonnunum, og
vóru teir ríðandi á tveimum rossum. Teir
vóru farnir til fjals at hyggja eftir seyði,
og haðan høvdu teir sæð, tá ið báturin
holvdist við lendingina. Teir riðu oman
til strandar, so skjótt, teir kundu.
Nú teir nærkaðust, hoyrdi Petur
bóndan siga við felaga sín um at skunda
sær. Petur var skjótur at reisa seg upp á
albogarnar. Hann var so útlúgvaður, at
tað var við neyð og deyð, at hann slapp
upp á føturnar. Hann var blivin ógvuliga Petur í Lopra hekk undir holvda bátikaldur, og kroppurin var nærum stirðn- num í samfullar fýra tímar.
aður. Bóndin tók nú Petur upp á rossið,
og tvísporaðu teir heim til Fagranes.
Komin higar, sá bóndin, at „Riddarin“ var komin heilt tætt at landi, og
eyðsæð var, at manningin var farin at leita eftir skipsbátinum, men einki sást
til nakað.
Á Fagranesi varð hitað mjólk, sum konjakk varð latið í. Hetta varð givið
Peturi at drekka, samstundis sum hann fór úr vátu klæðunum. Hann fekk
turr klæði at fara í, og síðan varð han lagdur í eina song í einum øðrum
rúmi. Bóndin legðist nú hjá honum í seingini at fáa hann heitan. Petur ernaðist skjótt eftir hesa viðgerð og alt hjálpsemið, ið víst varð honum, og hann
sovnaði skjótt.

Hevði hingið 4 tímar undir bátinum
Tá ið Petur vaknaði aftur, var dagur at kvøldi komin. Bóndin var heima,
meðan abeiðsfelagi hansara hevði gingið í fjøruni. Nú spurdi bóndin Petur,
nær teir vóru farnir frá skipinum. Petur helt tað vera um kl. 7.30, og báturin
holvdist hálvan annan tíma seinni ella um 9 tíðina. „Á, Gud almáttugi,“ helt
bóndin fyri, „tú hevur hingið undir bátinum í fýra tímar, tí hann rak upp á
land um eitt tíðina.“ Sjálvur hevði Petur onga hugmynd, hvussu tíðin gekk,
men hann helt, at tíðin var ótrúliga long.
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Bóndin segði nú Peturi frá, at fýra lík av bátsmanningini vóru rikin upp
á land. Petur spurdi nú, ikki sørt rørdur, um lík Mortans skipara var rikið
á land. „Nei,“ svaraði bóndin, „lík hansara er ikki komið upp á land. Men
bróðir og sonur hansara eru millum líkini, og so tvey onnur. Eg kennist við
bæði.“
„Hvørjir eru teir?“ spurdi Petur. „Annar sær út til at vera Sigurður vélstjóri
[Sigurd Hansen, sum var motorpassari], og hin er Páll,“ svaraði bóndin.
„Ógvuliga løgið tykir hetta mær,“ svaraði Petur, „at Sigurður og Johan báðir
skulu vera druknaðir, teir sum vóru av allarbestu svimjarum og so stutt til
lands.
Bóndin svaraði, at høvuðskalli Sigurðar var illa farin, og ein av bátsmanningini hekk í fótum hansara. Somuleiðis helt ein av bátsmanningini í fótum
Johans. So fast vóru hendurnar kreptar um fótleggin, at tað var næstan
ómøguligt at fáa tær leysar.
Seinni rak enn eitt lík av bátsmanningini upp á land. Hini bæði líkini
komu ongantíð aftur, hóast nógv varð leitað og ofta gingið í fjøruni.
Harafturímóti so rak høgra hond av Mortani skipara á land í fjøruni við
Fagranes í november mánaði. Navn hansara stóð í ringinum, sum hann hevði
á lekifingri.
Seinni varð leitað eftir hinari helvtini av bátinum, sum ongantíð rak á land,
men einki av rovunum varð nakrantíð funnið.
Ragnar og Julia
Imsland. Julia er
abbadóttir bóndan á
Fagranesi. Hon hjálpti
til at skipa fyri minningarferðini í 2003.

Lækni varð boðsendur at koma til Petur, tí bóndin kvíddi fyri, at hetta var
meira, enn hann toldi, og kundi hetta elva til lungnabruna. Men læknin helt,
at Petur var hóast alt væl fyri, aftaná at hann hevði havt ein so harðan umgang
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í sjónum og í fjøruni. Tó helt læknin, at nervarnir til hjartað høvdu fingið
skaða og vórðu ongantíð aftur tað, teir høvdu verið. Hjartað var overvað undir
bátinum, har Petur eisini hevði fingið ov lítið av luft. Metingin hjá læknanum
helt, tí Petur gjørdist ikki sami maður aftur og fór ikki burtur aftur. Hann
arbeiddi fleiri ár á hvalastøðini í Lopra. Hann róði eisini út og velti dúgliga.
Petur doyði í 1965, 77 ára gamal.

Jarðarferð á Seyðisfirði
Líkini vóru reidd á rossabaki til Fagranes og løgd har í eitt hoyggjhús. Avrátt
varð at flyta líkini umborð á „Riddaran“ sama kvøldið, og var bestimaðurin
tá komin í land í lítla skipsbátinum. Petur varð nú spurdur, um hann vildi
fara við aftur „Riddaranum“. Tað stóð upp til hansara, um hann gjørdi tað,
ella hann varð fluttur á rossabaki til Seyðisfjarðar. Hann gjørdi av heldur at
fara við skipinum. Síðan var farið umborð á vanlukkustaðnum niðri í fjøruni
við líkunum. Fólkið á Fagranesi fylgdi monnunum, heilsaði teimum og ynskti
teimum góða ferð og alt tað besta. Bóndin væntaði at síggja teir aftur við
jarðarferðina á Seyðisfirði.
Síðan varð róð út til „Riddaran“ og farið avstað. „Riddarin“ gekk seint bara
við maskinorku, og tí var meira litið á seglini.
Tá ið komið var til havs, var bæði ringur sjógvur og stormur. Hevði maskinan ikki verið komin í skipið, kundi verið ein vandamikil ferð. Teir høvdu fult
á maskinuna, og teir komu snikkaleysir fram, hóast brotasjógvar vóru.
Annars gekk tað væl til Seyðisfjarðar, og komu teir hagar 30. september.
Á Seyðisfirði vóru kistur smíðaðar til teir sjólátnu, og vórðu teir jarðaðir 6.
oktober.
Allir teir deyðu vóru úr Sumba uttan Sigurd, sum var av Tvøroyri. Sagt varð
um 20 ára gamla Tummas Stenberg, at hann var stórur maður og av sterkastu
monnum, tiltikin at bera. Hann kláraði einsamallur at hiva stórseglið, har
vanliga tríggir mans skuldu til.
Sorgin var stór eftir hesa vanlukku, og var hon ein ógvisligur skelkur fyri
eina lítla bygd sum Sumba.
Talið á einkjum og faðirleysum børnum vaks í stórum í lítlu føroysku bygdini, og foreldur mistu einkarsynir. Lív sjómansins er hættisligt, og altíð fær
Ægir yvirlutan. Tað hava hesir sáligu og stillu føroyingar ringar royndir av,
ikki minni enn aðrar tjóðir.“
Soleiðis endar henda íslendska frásøgnin.
137

Jarðarferðin
Bestimaðurin á „Riddaranum“, sum nú gjørdist skipari, var Petur Anthoniussen, sum var ættaður av Morskranesi. Hann var giftur við konu úr Sumba,
men búði á Tvøroyri.
Erling Poulsen segði um Petur, at hann vaskaði sjálvur øll líkini og legði tey
í lastina, har ein „flagermús“, innilokað petroliumslampa, var sett at lýsa yvir
deyðu skipsfeløgunum.
FF-blaðið hevði úr blaðnum á Seyðisfirði, Hænir, hesa frásøgn um jarðarferðina:
„Stór mannfjøld av Seyðisfirði, manningin á „Riddaranum“ og øðrum skipum, sum lógu inni, fylgdu.
Í kirkjuni talaði sóknarpresturin grípandi og væl og tók til yrking Sig.
Eggertz „Alfaðir ræður“, sum hann helt hóska væl til hetta høvið.
Á donskum ljóðar hon soleiðis:
Herren Gud raader. Bølgerne falde.
Se Evigheden breder ud sin dybe Favn.
Dødsbange stønner paa Himmelen kalde,
løftes mod Tronen Guds hellige Navn,
miskund dig, o, Herre, tag ikke mit alt!
O, Herre, de bjerges da du har talt!
Havet har talt. Paa øde vilde Strande
ruger Bølgernes Evigheds dødsstumme Drøm.
Du røre ei Døden, de hellige Vande.
O, Herre tør Enkernes Taarestrøm:
„Miskund dig, o Herre, du tog mit alt!
Miskund dig, o, Herre, thi du har talt.
Kærligheds Drømmeslør Himlene hylder,
Englene synger ved Tidernes Hav.
Domsklokker klemte med Jubel de fylde
de sørgende Sjæle ved Bølgernes Grav:
„Herre, du raader, som tog mit alt.
Jeg ved dog, o, Herre, din Miskund har talt.“
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Jarðarferðin á Seyðisfirði.

Aftaná taluna var sungin sálmurin „Alt eins og blomstrið eina“.
Kisturnar vóru prýddar við kransum og blómutyssum frá seyðisfirðingum,
og býráðsformaðurin hevði eftir samtykt býráðsins sent krans fyri býin. Frá
vagnunum, sum fluttu kisturnar til kirkjugarðin, veittraðu fløggini á hálvari
strong. Hetta var sár og hátíðarlig stund, tá ið frændir okkara soleiðis vórðu
fluttir til sítt seinasta hvíldarstað í íslendskari mold.“
Prestur hevur bøn við
gravsteinin hjá teimum
á „Riddaranum“ á
kirkjugarðinum á
Seyðisfirði.
Á steininum stendur,
umframt nøvnini,
ørindið úr Sálmi 77,20:
„Gjøgnum havið lá leið
tín og gjøgnum vøtnini
gøtur tínar“.

Hvørt flagg á stong heima
Dagin eftir jarðarferðina fór „Riddarin“ av stað av Seyðisfirði beinleiðis heim
til Føroya. Teir fingu ringt veður heim og vóru leingi um ferðina. Endiliga
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komu teir á Trongisvág, og var brúgvin stúgvandi full av fólki. Flaggað varð
á hálvari stong á hvørjari flaggstong í bygdini. Sama dag fóru átta av manningini við einum 8 tons motorbáti til Sumbiar og komu hagar um kvøldið.
Eisini har var hvørt mansbarn í fjøruni.
Í Sumba bíðaðu fólk óttafull eftir hesi skipsmanning aftan á ringu óeydnisferð teirra. Eisini har blaktraðu fløgg á hálvari stong.

Takkarlýsing í Seyðisfjarðarblaðnum Hænir 8. oktober 1927.

Hørð lagna
Tað er annað tilfar um hesa vanlukku og um umstøðurnar hjá teim, ið sótu
eftir.
Her skal fyrst verða trivið í minningarorð, sum vóru skrivað um Aksal
Mohr Sunnborg, tá ið hann doyði í 1997, 76 ára gamal. Hansara søga lýsir
sera væl, hvussu umstøðurnar kundu laga seg hjá føroyskum húski tá í tíðini.
Aksal var yngsti sonur Mortan, skiparan á „Riddaranum“, og konu hansara
Elspu Sofíu.
Ta ferðina misti Aksal eisini beiggja sín Johan, og longu árið eftir doyði
mamma hansara á Bróstsjúkrahúsinum í Hoydølum, so Aksal var bara 7 ára
gamal, tá ið hann hevði mist bæði foreldrini. Mortan, skiparin á „Riddaranum“, var giftur tvær ferðir, og fyrra kona hanara doyði eisini blaðung.
Beiggin, Martin, fekk eisini harða lagnu. Hann fór 21 ára gamal úr Føroyum í 1934 niður á sjómansskúla og síðan út í verðina at sigla. Men tíðliga
undir krígnum fekk hann tuberklar. Hann lá fyrst fýra ár á sanatorium í Seattle
í USA, og eftir kríggið kom hann til Danmarkar, har hann andaðist í 1951
bara 36 ára gamal. Tá hevði hann ligið á sjúkrahúsi í 10 ár nærum uttan slit.
Eftir at foreldrini vóru farin, hevði Aksal nú bara 17 ára gomlu systur sína
Fíu eftir í Sumba. Hon giftist við Johan Samuelsen hjá Dánjali Michael á Liða
– seinni sjómansskúlalærari í Havn, og fostraðu tey Aksel upp.
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Droymdi um armin
Líkið av skiparanum, Mortani, varð ikki funnið. Men seinni varð armurin
funnin, sum longu er greitt frá.
D.J. við Heyggj hevði í Dimmalætting 10. oktober 1987 hesa frásøgnina
um, hvussu hetta bar á:
„Mortan hevði tikið tvey børn úr Íslandi heim til Sumbiar til fostur. Tey
vóru Gudrun, móðirin sat einkja við fleiri børnum, og ein drong, sum æt
Steffan.
Eina tíð eftir vanlukkuna kom Mortan í dreymi til móður Gudrunar og
frambar hetta ørindi:
„Undir køldum unnarsteini
aldan rekur náin
thar sem Steinbjørn legði beinin
hvílir Mortan dáin.“
Hon læt boðini í dreyminum til Steffan, sum tá var tilkomin og aftur búsettur í Íslandi. Steffan fór á nevnda stað, og har fann hann armin hjá fosturpápanum!

Frásøgn hjá Páll Nolsøe
Páll Nolsøe umrøður eisini hesa vanlukku í Siglingarsøguni. Hann sigur, at
hetta fór fram, eftir at teir høvdu verið í landi, men hetta kann neyvan vera
rætt, so nágreinilig íslendska frásøgnin er.
Men Páll greiðir frá, at skiparin hevði sagt teimum, sum vóru eftir, at teir
helst fóru at koma umborð aftur um tvey tíðina. Tá ið báturin ikki kom aftur
til ásettu tíðina, gjørdust teir ótolnir umborð á „Riddaranum“ og fóru at sigla
aftur og fram við landinum, men bát sóu teir ongan. Teir vóru varugir við
tveir menn inni á landi, sum veittraðu og róptu til teirra at sigla á Finnafjørðin nærindis, og komnir hagar frættu teir, hvussu vorðið var.

Sumbingar dansaðu pening inn til einkjurnar
Hetta sama árið í 1927 vóru sumbingar í Danmark fyrstu ferð á dansiferð, og
teir hugsaðu sjálvandi um tey, sum sótu einsamøll heima. Johan, sum fórst við
„Riddaranum“, skuldi havt verið við.
Eitt kvøldið, tá ið dansað var á Kongliga Teatrinum í Keypmannahavn,
bóðu sumbingar um at fáa ágóðan av hesum kvøldi til frama fyri tey, sum eftir
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sótu. Hetta var teimum játtað, og gav hetta kr. 700 til tey eftirsitandi eftir
hvønn. Hetta vóru nógvir pengar tá, tí tað var ein rættiliga góður maður, ið
forvann kr. 600 um árið. Men eisini hetta sýnir áhugan hjá sumbingum. Har
komu kr. 4.900 inn eitt kvøld.

Minningarhald
Í 2002 ætlaðu ættarfólk hjá teimum, sum umkomust við „ Riddaranum“, at
hava minningarhald í Seyðisfirði í sambandi við, at 75 ár vóru liðin síðan vanlukkuna. Síðan skuldi farast á Fagranes at síggja staðið, har vanlukkan hendi.
Henda ferðin kom tó ikki upp í lag fyrr enn árið eftir. Tá var fyrst minningarhald í kirkjuni, síðan var farið í kirkjugarðin, har kransar vórðu lagdir.
Prestur tá var Cecil Haraldsson.
Her kann vera nevnt, at á teimum ferðum, Smyril Line hevur skipað fyri til
Seyðisfjarðar í slóðum fiskimanna, hevur tað verið ein fastur táttur at fara á
grøvina hjá teimum av „Riddaranum“, har ein lítil andakt hevur verið hildin.
Við til minningarhaldið í 2003 var eisini Julia Imsland, sum var abbadóttir
bóndan á Fagranesi, sum skuldi vitjast henda feigdardagin. Hon og maður
hennara hjálptu eisini til at fyriskipa minningarhaldið og ferðina út á Fagranes.
Pápi Juliu var føddur á Fagranesi í 1914, so hann mintist væl henda tilburðin. Men stutt eftir vanlukkuna fluttu tey av bóndagarðinum.
Dagin eftir minningarhaldið varð farið út á Fagranes, og blómur vóru
tveittar á sjógv, har henda vanlukkan hendi.

Teir sum umkomust vóru:
•
•
•
•
•
•
•
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Mortan Nielsen, skipari, 40 ár, 5 børn.
Johan Nielsen, sonur skiparans, 21 ár.
Niklas Nielsen, bróður skiparans, 38 ár.
Sofus Kristiansen, 21 ár.
Poul Kjærbo, eystan Á, 31 ár, giftur, 2 børn.
Tummas Stenberg í Jóanstovu, 20 ár.
Sigurd Hansen, 24 ár, giftur, 2 børn, seinna barnið varð føtt, eftir at
hann fórst.

1928:

EINGIN ORKAÐI AT
TOSA UM VANLUKKUNA
VIÐ „ACORN“
Ein tann mest óhugnaliga vanlukkan, føroyskir fiskimenn hava
upplivað, er tann við „Acorn“, tá ið sjey menn brendu til deyða
Tað fyrsta fólkið, eg fór at tosa við í sambandi við Miðvikuna í 2007, var
Dinnafía Ferjá við Gjógv.
Visti um hennara ótrúliga góða minni. Hon var tá næstan 90 ára gomul,
so tað var einki at bíða við.
Úrslitið varð eisini ein framúr áhugaverd røð í Miðvikuni saman við manni
hennara, Jógvan Sofusi, sum eisini dugdi væl at siga frá.
Tað var eisini heppið, at ikki varð bíðað, tí stutt eftir vóru tey bæði deyð.
Eg hevði áhuga at fáa at vita, hvussu fólk upplivdu tað heima, tá ið vanlukkan rakti. Í hesum førinum var hugsað um „Acorn“, har nógvir gjáarmenn
vóru við. Júst hetta er lítið skrivað um.
Umframt Dinnufíu fekst eisini samband við onnur avvarðandi, og gjørdist
alt hetta eitt týdningarmikið íkast til lagnusøgu føroyinga.

Tann ræðuligasta vanlukkan
Tað ræðuligasta, sum Dinnafía mintist, var vanlukkan, sum í 1928 hendi
við „Acorn“, og sum kostaði sjey av manningini lívið. Av hesum vóru fýra
gjáarmenn.
Sjálv vanlukkan er væl kend, og er hon eisini niðurskrivað, millum annað í
Gjáar søgu hjá Petur Jacobi Sigvardsen.
Vanlukkan var so ræðulig, at tað varð ongantíð tosað um hana við Gjógv.
Hetta var í teirri tíðini, tá ið skipini nýttu karbid sum ljós á dekkinum.
Karbid er eitt slag av gassi í einum dunki. Tá ið vatn kom at gassinum gjørdist ein logi, sum var gott arbeiðsljós. Men sum við øllum, ið hevur við eld at
gera, kann tað eisini gera stóran skaða, um tamarhaldið verður mist á honum.
Teir mynstraðu 12. mars í Klaksvík, og vóru teir tískil júst byrjaðir túr, tá
vanlukkan hendi 20. mars. Tað var illveður henda dagin. „Acorn“ fekk ein
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sjógv, sum eisini fylti niður í lugarið. Ein karbiddunkur rullaði fram á dúrkið
úr eini seglkoyggju, har karbiddunkarnir vóru goymdir. Tá sjógvur kom fram
at honum, fór dunkurin at gassa. Dunkurin brast, og alt var í einum loga í
lugarinum og gongini.
Í lugarinum var ein stórur partur av manningini, og millum teirra vóru
feðgarnir Jákup Pauli Biskopstø og sonur hansara, tann 17 ára gamli Hans
Jacob. Jákup Pauli kundi kanska verið sloppin upp, men í eini roynd at bjarga
soninum, sum var í koyggjuni, leyp hann fram aftur í tað logandi lugarið,
hóast hann longu tá var illa brendur. Hann fekk sonin upp úr lugarinum,
men Hans Jacob doyði eitt samdøgur seinni.
Tað eydnaðist at køva eldin við einum vátum segli, sum teir hildu frammanfyri sær. So varð roynt at fáa fatur á teimum monnum, sum eftir vóru í lugarinum, og at fáa teir upp á dekkið. Teir vóru allir so illa brendir, at næstan allir
máttu berast upp aftur í kahúttina. Har varð roynt sum frægast at binda um
sár teirra og annars at veita teimum tað sindrið av hjálp, ið fáast kundi úr
medisinkistuni tá á døgum.
Hetta var ein ræðulig støða við sjey deyðum og doyggjandi monnum umborð.
Fleiri doyðu beinanvegin, men Hans Jacob Joensen doyði umleið 22 tímar
eftir vanlukkuna.
Hans Dorius Mørkøre doyði á sjúkrahúsi í Reykjavík 26. mars. Hann var
20 ár, og hann var trúlovaður við Astu á Eiði, sum seinni giftist við Absaloni
Østerø, bónda í Útistovu á Trøllanesi.

Til lands við doyggjandi monnum
Teir fóru so at sigla á Reykjavík, men fyrst máttu teir fara í lastina at lempa
salt, tí skipið hevði fingið slagsíðu av sjónum, teir fingu, og saltið fór út í
annað borðið.
Henda morgunin var strúkur í vindi, og siglt varð vestureftir allan dagin.
Mikudagin 21. mars var hvassur vindur av útsynningi suðri. Kl. 11 um kvøldið var bæði stormur og kavarok, so tað var ikki hugsingur um at sigla, men
tann 22. koma teir loksins inn á Reykjavík.
Sum Petur Jacob skrivar ber illa til at ímynda sær ta ófatiligu líðing, neyð og
sálartrega, hesum monnum hevur verið fyri. Av sjófrágreiðingini sæst, hvussu
ein fyri og annar eftir doyði fyri eygum teirra, meðan teir í hálvtriðja samdøgur stríddust bæði hjálparleysir og vónleysir at fáa hesar illa brendu menninar
undir læknahond.
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Ja, so stór var neyðin, og so stórt var vónloysið umborð, at lívsmegin eisini
fór at fjara úr teimum, sum ikki vóru skaddir, og ein teirra orkaði ikki meira
og setti seg í stýrihúsið at doyggja.

Síðstu orðini hjá 16 ára gamla Napoleoni
Ein av teimum, sum doyði við „Acorn“, var tann
16 ára gamli Napoleon, Poli. Við var eisini pápi
hansara, Fríðrikur Klein, sum var beiggi Dánjal
Klein, seinni formaður í fiskimannafelagnum.
Beiggi Pola, Poul Erik, var eisini við.
Í ættini er brævaskifti, sum var millum Fríðrik
og konuna, Apoloniu, eftir vanlukkuna. Hetta eru
sera kensluborin brøv. Í samráð við ættina verða
brot endurgivin úr hesum brøvum. Tey kunnu
vera við til at lýsa støðuna hjá teimum, sum við
vóru. Sigast kann, at hon er merkt av eini ótrú- Napoleon Klein gjørdist bara
16 ára gamal. Áðrenn hann
ligari sálarstyrki og gudsótta.
doyði, fekk hann sent eina
Í brævinum, skrivað 25. mars, dagin eftir heilsan til mammu sína.
jarðarferðina, greiðir Fríðrikur fyrst frá sjálvari
vanlukkuni. Hann skrivar, at allir, sum doyðu, lógu í koyggjuni. Hans Dorius,
sum doyði seinni, og Jacob Pauli sótu við borðið í lugarinum.

„Eg fari til Gud. Troysta mammu!“
Her skal verða endurgivin frásøgnin hjá Fríðriki um síðstu løtuna hjá Pola:
„Vores kjære Søn hensov klokken 2 om Dagen [sum vanlukkan hendi um
morgunin]. Jeg var hos ham til det sidste Aandedrag, og han sagde til mig:
„Gode Fader. Græd ikke, jeg slipper til Gud. Trøst Moder, Gud trøste hende,“
bad han, og han bad sit Fadervor med klar Forstand. Gode Kone, nu har han
det godt, det er ikke at tænke noget andet. Gud lade os alle samles med ham
i de dejlige Boliger hist oppe i de lyse Sale hos Gud i Himmelen.“
Fríðrikur Klein skrivar eisini til konuna, at teir vóru ræddir fyri, at skipið
fór at kolast upp, alt sum tað var, og at eingin fór at verða bjargaður, sum
líkindini vóru.
Tann 3. apríl skrivar Apolonia aftur til Fríðrik, har hon millum annað sigur:
„Vit fingu í dag brøvini frá tykkum, sum vit takka hjartaliga fyri, og vit
kunnu ikki Gudi fulltakka, at tit eru so dánt mentir at siga okkum frá teimum syrgiligu tilburðum, ið tykkum hava hent.
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…
Men okkara vælsignaði Poli. Hann gloyma vit ikki, og hjartað má svíða, tá
vit hugsa um tann stóra missin, vit mistu við honum. Hann, sum var uggari
okkara og vónin, men minnini hava vit eftir hann, og Gud skal hava takk og
lov fyri, at hann unti okkum at eiga ein so vælsignaðan son.
Vit eru fegin, mín góði maður, at Harrin unti tær at vera hjá honum í
deyðastundini og nú kanst fortelja okkum um tey síðstu orðini, ið komu um
hansara vælsignaðu varrar. Likam hansara var sjúkt, men ondin var frísk. Tað
vitna tey orð og tann heilsan, hann var mentur at senda okkum heim. Hóast
hansara sváru likamsneyð var hann mentur at siga eitt troystandi orð til syrgjandi faðir sín og móður sína, og ta kraft fekk hann omanfrá, frá Gudi í Himli,
Honum, sum hann nú er komin til.“

Koma á Reykjavík
Ein funningsmaður, Dánjal Pauli Olsen, var kokkur. Hann plagdi ikki at vera
til skips, tí hann hevði handil. Men hann var farin við sum kokkur og skuldi
bara vera henda túrin. Hann var ein teirra, sum doyði.
Dánjal Pauli skuldi
bara við henda túrin.
Her er hann saman við
konuni, sum var dóttir
Djóna Debes.

Djóni, pápi Annu Malenu, sum var mamma Hans Jacob Joensen, fyrrverandi biskupin, hevði sovið seg inn í ævinleikan. Hann var roykeitraður.
Tá ið teir komu á Reykjavík, tók Alfred Petersen, sjómanstrúboði, ímóti.
Hann royndi alt, hann kundi, at vera um og hjálpa monnunum í hesi ræðuligu støðuni, teir vóru í.
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Tað vóru tá bara fýra ár liðin, síðan Alfred var í leikum í sambandi við
„Onnu“ í 1924.
Alfred hevði eina frásøgn um „Acorn“, sum lýsir væl, hvussu hetta kendist,
og skal nakað takast burtur úr hesi grein:
„Det var Torsdag den 22. Marts, at
Kutter „Acorn“ kom her ind paa Reykjavík
med Flag paa halv Stang. Nu var man klar
over, at der var sket en Ulykke, men at den
var af saa alvorlig Art, som vi lidt efter erfarede, tænkte man dog ikke. Svært var det
at komme ombord i „Acorn“, som kom til
Kaj med det samme og se Ulykken i al sin
Virkelighed. 6 Mand døde, 3 meget forbrændte og det øvrige Mandskab overanstrængt af arbejde for at redde sit eget og
de forbrændtes Liv.
Alfred Petersen var ein góður
maður fyri føroyskar fiskimenn.

Jarðarferðin
Danska sendistovan í Íslandi skipaði fyri, at jarðarferðin skuldi vera 24. mars
úr dómkirkjuni í Reykjavík. Kirkjan var fullsett, og tað var eisini umboðan frá
fremstu monnum Íslands. Tað lógu fýra føroysk skip inni, og manningarnar
á teimum fylgdu eisini.
Vit endurgeva frásøgnina hjá Fríðriki Klein frá jarðarferðini í umrødda
brævi:
„I Gaar foregik Begravelsen. Det var saa stor Højtidelighed, som ikke har
været før i Reykjavík. Domkirken var pyntet af færøske Piger. Kisterne var
pyntede i Kirken. Kirken var fyldt med Folk og lige meget stod undenfor. Saa
god en Gravtale har ingen hørt før. Færinger, som var inde, bar Kisterne fra
Domkirken til Kirkegaarden. Saa stor en Ligskare har ikke været før. Alfred
Petersen talede på Kirkegaarden.“
Alfred skrivar umframt um sjálva jarðarferðina:
„Efter at Salmen „Lyksalig, lyksalig, hver Sjæl, som har Fred“ var sunget i
Forening af Kirkens og KFUMs Sangkor, talte Domkirkepræst Bjarni Jónsson
ud fra Johs. Ev. 9.4:
„Jeg maa gøre hans Gerninger, som sendte mig, saa længe det er Dag. Der
kommer en Nat, da ingen kan arbejde.“
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Hans Dorius
gjørdist bara 20 ár.

Jarðarferðin hjá Hans Doriusi Mørkøre, sum doyði aftaná hinar. Vinstrumegin frá standa hesir menn, nógv merktir av sorg: Jógvan
Mørkøre, pápi Hans Dorius, Fríðrikur Klein, pápi Napoleon, Dánjal Rasmus Joensen, Pól Erik Nólsoy, beiggi Napoleon, Karl Anton
Joensen, skipari, versonur Djóna og svágur Dánjal Paula, Pól Jóhannes Joensen, Jógvan Joensen, Heini Festirstein, Kristjan Jóhannes
Jacobsen og Jákup Sofus Jacobsen. Á sjúkrahúsi lógu framvegis Jákup Pauli Biskopstø og Jógvan Ferdinand Hansen.
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Síðan varð sungin „Jeg lever og ved“. Á grøvini varð sungin sálmurin „Til
Himlene rækker din Miskundhed, Gud“.
Eftir at jørð var kastað á, varð sungin sálmurin: „Jeg gaar til Himlen, der
er mit Hjem“.

Mynd frá jarðarferðini. Inni í kórinum í dómkirkjuni í Reykjavík stóðu tær seks blómuskrýddu kisturnar.

Kona lovaði at halda grøvina
Sum rímiligt er vitjaði Fríðrikur aftur á kirkjugarðin, og skrivaði hann um
hetta til konuna:
„Jeg og Poul [sonurin] var paa Kirkegaarden i dag. Da vi stod på Graven
kom en Kone til os. Hun sagde: „Hils din bedrøvede Kone, jeg skal pynte
Deres Søns grav. Det kan være en liden Trøst for din Kone.“ Hun gav os sin
Adresse og bad os komme hjem til sig i Morgen. Hun skal smykke Graven
lige saa godt, som den var hjemme“.
Tað hevur verið roynt at finna fram til, hvør henda konan var, men tað er
ikki eydnast.

Hans Dorius verður jarðaður
Í brævi dagfest 29. mars skrivar Fríðrikur m.a:
„Nu i dag bliver en af vores Kammerater [Hans Dorius Mørkøre] baaret
til sit sidste Hvilested, og Gud hvor er det trist for os og for dem, som staar
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nærmest til den hensovede. Din Broder [Jákup Pauli Biskopstø] er lidt bedre.
Doktoren har Haab om, at han kommer til at leve.“
Her kann verða skoytt uppí, at Poli var fyrstu ferð farin til skips í 1927, og
tað var eisini við „Acorn“. Hetta sæst í hansara sjófartsbók, sum ættin hevur
í varðveitslu.
Fríðrikur, pápi hansara, doyði longu tvey ár eftir hesa hending av sjúku.

Jógvan Mørkøre: Skrækkelig begivenhed
Jógvan Mørkøre av Eiði, sum eisini var við „Acorn“ misti sonin, Hans Dorius,
í hesi ræðuligu vanlukku. Tað finst eitt bræv í ættini, sum hann skrivaði heim
til konuna, Onnu Dortheu, har hann lýsir hetta, sum er hent teimum. Við
slíkum brøvum fáa vit frásøgnina frá teimum, sum hava upplivað hetta, við
teirra egnu orðum. Tí er hetta so kensluborið.
Tann parturin av brævinum, sum er varðveittur, ljóðar soleiðis:
Reykjavík, 28/3 1928
Kære Kone!
Med megen Sørgmodighed vil jeg nu skrive til dig og lade dig høre fra
mig disse sørgelige Efterretninger. Jeg kan ikke tiltænke mig, hvor de har sat
dit Sind i Bevægelse, thi intet skrækkeligere har nogen Sinde tildraget sig før.
Jeg kan ikke tiltænke mig den store Sorg hos dig over, at vor kære Dreng er
død og ligger begravet saa fjernt fra Slægt og Venner, der ikke engang kunde
følge ham til hans sidste Hvilested og med kærlige Moderhænder værne om
hans Grav. Men Gud være Lov og Tak, der forvisses os om et levende Haab at
samles igen, hvor vi aldrig skal skilles mere der hjemme i evig Fryd og Glæde,
hvor hver Taare, vi her har grædt, skal aftørres. Han den almægtige ved at
trøste os i Sorgens bitre Stunder over vor tabte Skat og gyde Lægedom i de
knuste Hjerter, thi han er nær de Bedrøvede, der paakalder ham.
Denne skrækkelige Begivenhed tildrog sig om Morgenen den 20. Marts.
Vinden var østlig med Storm. Der kom en vældig Braadsø, der væltede op og
ned paa alt under Dækket og slog Skylettet ned, saa Vandet strømmede ned.
2 Karbiddunke, der laa godt afstuvede i Sejlkøjen, blev begge slynget af sin
Plads, og den ene blev slynget frem i Lukafet og eksplodere med det samme.
Der var 9 Mand dernede. To af dem, den ene var vor Søn, var oppe. Den
anden var Jacob Pauli Biskopstø. De skulde gribe efter Karbiddunken, men
den har eksploderet med det samme, og hele Rummet fyldtes med Ild.
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Det var et rædsomt Syn at se de Stakler komme forbrændte op paa Dækket,
hvor de blev baaret ned i Kahytten, hvor de døde den ene efter den anden
under skrækkelige Lidelser, hvor vi maatte være Øjenvidner til at se paa den
Jammer og Elendighed. Det gik ¾ Time, inden vi blev Herrer over Ilden.
Først øste vi Vand paa, men det kun forøgede dens Voldsomhed. Saa fik vi
slukket med vaade Sejl. Enkelte af de øvrige bleve mere eller mindre brændte
under Slukningsarbejdet. Jeg selv har brændt mig i den ene Haand og gaar nu
til Doktoren. Haanden bliver formodentlig rask snart.
Der gik 3 Døgn, inden vi naaede til Reykjavík, og da var vi saa forkomne,
at vi ikke havde kunnet holde det ud længere. Vi havde ikke sovet siden
Ulykken skete, og ingen Mad havde vi heller faaet, fordi vi havde ikke Ild i
Lukafet. Vi kunde ikke have Ild for Gasrøg. I Kahytten kunde vi ikke have
tilstrækkelig Ild, for de, som laa syge, kunde ikke taale Varmen, og ligeledes
for Ligenes Skyld, da de vilde fordampe.
Men Gud være Tak. Han sendte os i Havn, hvor vi blev modtaget af kærlige Hænder, og nu bor vi paa Hotel Hekla, mens Skibet gøres i Stand.

30.3: Jarðarferðin
I Gaar blev vor kære Søn begravet under stor Højtidelighed. Der deltog en
masse Mennesker, der iblandt den danske Minister og mange flere. Præsten
holdt en meget skøn Tale. Han sagde, at jeg skulde faa Talen fra ham. Kisten
og det øvrige Mandskab blev fotograferet. Kisten var meget opsmykket af
Blomster og Kranser fra forskellige, der tog del i Sorgen. Han ligger begravet
ved siden af de andre, der ligeledes blev begravet under meget stor Højtidelighed.
Begravelsen foregik fra Domkirken, der var meget smykket. Præsten holdt
en meget rørende Tale. De samme Salmer, der blev sunget med de andre, blev
ogsaa sunget med ham.

Røðan hjá presti í kirkjuni
Hans Dorius doyði aftaná hinar. Tí fekk hann sína egnu jarðarferð. Jógvan,
pápin, fekk røðuna hjá presti heim við sær. Her skal verða endurtikið brot úr
hesi røðu:
„Der var en ung Mand. Han var hjemme. Han levede til Glæde og Velsignelse i sit Hjem. Hos hans Forældre gemmes Mindet om en lydig Søn. Hans
Øje var opladt, hans Haand var øvet i en nyttig og god Gerning. Til ham
naaede den gode Opmuntring: „Bed og arbejd“. Han lyttede til Formaning151

en, og han fulgte den kaldende Stemme, som kaldte ham til Arbejde. Hans
Ungdomsdrøm blev til en Ungdomsdaad. Nu velsignes i Kærlighed Mindet
om den kære Søn. Her samles vi i denne vemodige Alvorstime sammen med
den unge Mands Fader, og vi beder for Moderen i det fjerne.
Vi tænker paa det kære Hjem i Færøerne, hvor den unge Mands Plads nu
staar tom, og vi ved, at Sorgen bor i de samme Hjerter, hvor Kærligheden bor.
Nu bringer vi vort sidste Farvel til den unge Mand, som var dygtig og
pligtopfyldende i sin Gerning, lydig og kærlig i sit Hjem, tro til Døden. Vi
lægger hans Støv i Jordens Moderskød og befaler hans Aand i Guds Hænder.
Vi beder for han kære sørgende Forældre, vi beder for hans Hjem, for hans
Familie, Slægtninge og Kammerater.
Gud velsigne den unge Mands Minde og trøste Dem, der græder, at Sorgen
maa blive til Glæde vendt.“

Dinnafía kundi greiða frá, hvussu boðini um „Acorn“ komu til Gjáar. Her er hon saman
við manninum Jógvan Sofusi.

Dinnafía: Tíðindini koma til Gjáar
Eg var knapt 11 ár tá, og eg minnist, hvussu vit frættu um henda sorgarleikin.
Vit vóru í skúla, og vit høvdu verið við hús til morgunmatar og vóru farin
oman aftur í skúlan. Eitt av skúlabørnunum var Fía, ættað úr Oyndarfirði.
Vit sóu, at Fía sat og græt, tá hon kom aftur í skúlan. Vit hildu hetta vera
so undarligt og vistu ikki, hvat ið bagdi. Frágreiðingin var, at hon búði hjá
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abbasystur síni, har telefonstøðin var. Tíðindi til bygdina komu altíð fyrst
hagar. Tí visti hon, hvat var áfatt.
Eina løtu seinni bankaði á hurðina. Tá er tað Sofus Debes, sum hevði telefonstøðina. Hann rópar læraran, Jóhan Kallsoy, útum. Tá ið lærarin kom inn
aftur, gav hann okkum frí uttan nakra grundgeving. Vit fóru so til hús. Eg
fór eystur til okkara við talvuni, sum vit høvdu við okkum í skúla at skriva á.
So fór eg út aftur og niðan á Rætt til ommu og abba.
Frida, hon var javngomul við meg. Hon var dóttir Jákup Paula Biskopstø
og var farin niðan til teirra í Ólastovu.

Sofus í bláari húgvu!
Eg sat so inni uppi á Rætt hjá ommu og abba. Fyrst kom ein kona inn. Hetta
var Elspa, mamma Meinhard Djurhuus. Hon segði: „Oy, Jesus, hvat man vera
áfatt. Sofus fór við bláari húgvu heim í Ólastovu.“
Bláar húgvur vórðu vanliga bara nýttar til jarðarferðir. Jarðarferð var eingin,
so tað var ikki ringt at gita, at her var talan um ófrættaboð.
Abbi sat á bríkini, og so fór hann út. Dinna, systkinabarn mítt, fór eisini
út, og hon var tað fyrra, sum kom inn aftur grátandi. „Oy, Jesus,“ segði hon,
„Hans Jacob í Ólastovu er deyður, Hans Jacob yviri í Geil er deyður, Poli á
Tarafløtti er deyður og gamli Djóni er deyður. Eldur hevur verið umborð í
„Acorn“. Tað vóru eini forferdilig tíðindi.

Boðini koma í Ólastovu
Frida, sum var úr Ólastovu, greiddi soleiðis frá hesum degnum: „Hetta var
fríggadag, dagin eftir at „Acorn“ kom á Reykjavík. Vit høvdu sang, tá ið tað
bankaði á hurðina, og lærarin varð róptur út. Eg minnist, hvussu friðarlig
børnini vóru, meðan lærarin var úti, sum um tey ánaðu óráð. Børnini plagdu
annars ikki at vera friðarlig, meðan tey vóru einsamøll. Eg minnist eisini,
hvussu álvarsamur lærarin var.“
Frida, sum átti pápa og beiggja við „Acorn“, segði mær, at hon kom eins
og hini heim úr skúlanum henda dagin. Hon og mamma hennara, Hansina,
vóru einsamallar inni. Mamman spurdi: „Er tú longu aftur?“ „Jú, vit hava
fingið frí,“ svaraði Frida. Tær báðar fóru so at vaska skinn í kjallaranum. Nú
hoyrdu tær, at onkur kom inn, og tær fóru upp at vita, hvør tað var.
Tá var tað Sofus Debes í bláari húgvu!
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Hansina og Jákup Pauli fyri vanlukkuna.

Mamman ánaði ilt, og tað fyrsta, hon segði, var: „Eru teir deyðir?“ „Jákup
Pauli livir,“ var svarið. Tá skilti hon, at hetta mátti merkja, at sonurin Hans
Jacob var deyður.
Tað var ein ræðuligur dagur. Hansina fekk ikki at vita beinanvegin, at Jákup
Pauli var so illa brendur.
Síðan greiðir Frida frá, at tá mamman, Hansina, hevði fingið at vita frá
Sofusi Debes, at sonurin var deyður, segði hon: „So man Jákup Pauli ikki hava
tað so gott heldur!“ „Helst tað,“ svaraði Sofus. Hann visti væl beskeð, at tað
tá eingin vón var um Jákup Paula, men hann orkaði ikki at fortelja tað. Hon
frætti einki, fyrr enn hon fekk tað at vita frá prestinum Fibiger Jensen.
Men Frida frætti hesi tíðindi fyrr enn mamman. Tað vóru onnur av teimum
raktu húsunum í bygdini, sum høvdu frætt um støðuna hjá Jákup Paula. Frida
hevði spurt tey, um pápin mundi hava verið og fylgt í Reykjavík. „Nei, tað
orkaði hann ikki,“ var svarið.
So kom prestur, Fibiger Jensen. Hann kom inn, og Hansina var í songini.
Dánjal Rasmus Joensen, svágur Hansinu, var eisini við „Acorn“, men hann
hevði ikki fingið skaða. Anna Sofía, kona hansara og systir Hansinu, kom so
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eisini við inn í Ólastovu. Hon skuldi eisini vera í stovuni, tá prestur kom.
Anna Sofía fortaldi so prestinum, at maður sín var eisini við, men hann kom
ikki til skaða. Tá spurdi Hansina: „Er nakar komin til skaða?“ „Din mand er
en,“ svaraði prestur. Hetta var sjálvsagt ikki minni hvøkkur hjá hesi neyðars
konu.
Jákup Pauli og Hansina áttu tveir synir og eina dóttur. Hin sonurin, Poul,
var omandottin í Gjónni trý ár frammanundan, 12 ára gamal.
Hann var farin í Stórutorvu í Gjónni eftir hvonnum. Hetta var vanligt
hjá dreingjum. Men av eini ella aðrari orsøk hevur hann verið áhaldsin og er
dottin.
Hetta hendi 3. juli 1925. Jákup Pauli var til skips, og hann fekk einki at
vita, fyrr enn hann kom heim beint fyri ólavsøku. Tað hevur verið ein ring
heimkoma.
Og nú kom hetta afturat hjá Hansinu.
Brøðurnir, Hans Jacob,
doyði við „Acorn“, og
Pól Biskopstø, ið datt
oman í Gjónni, gjørdust bara 17 og 12 ára
gamlir.

„Forferdiligur stemningur“
Tað vóru 13 gjáarmenn við „Acorn“. Karl, pápi fyrrverandi biskupin Hans J.
Joensen, var skipari. Tann elsti, sum doyði, var 61 ár. Hinir vóru blaðungir
dreingir, 16 upp í 23 ára gamlir. Eg kendi teir allar sum fittar og dámligar
dreingir.
Eingin kann siga frá, hvussu forferdiligur stemningurin í bygdini var, og
hvussu hugtung øll vóru eftir hesi boðini.
Ólukkan við „Smirli“ var í januar, tá ið ein dekssalong var farin fyri borð av
einum sjógvi, og tey, sum vóru inni í henni, umkomust. Tá doyði ein gjáargenta, Dagmar Joensen. Og nú hendi henda enn størri vanlukkan.
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Nú hevði verið skipað fyri minningargudstænastum, so tey eftirsitandi
kundu fingið eitt slag av jarðarferð. Men við Gjógv var eingin kirkja tá. Einki
varð tosað um hendingina, so fólk máttu hava tað inni við seg sjálvan.

Sum omma gamla biskupin fekk boðini
Jóhanna á Jolluni, omma Hans Jacob Joensen, var eftir torvi tann dagin,
sum hetta frættist við Gjógv. Komin heim móti bygdini hitti hon eina seks
ára gamla smágentu, og hon segði við Jóhonnu: „Nú eru hesir menninir á
„Smirli“ aftur deyðir.“ Hon var so lítil, at hon blandaði skipini saman. „Hvat
sigur tú góða?“ sigur hon, „hvør er deyður?“ So fer hon at rokna upp: „Djóni,
…“, og so nevnir hon hinar. Soleiðis frætti hon deyðsboðini av manninum,
áðrenn hon fekk tey alment at vita.
Seinni komu klæðini hjá deyðu monnunum heim, og tey lógu í handlinum
uppi á Gjógv. Vit sóu posarnar gjøgnum vindeygað, tað var forferdiligt at
síggja.
Karl bleiv skipari aftur um summarið, men eg haldi ikki, at hann førdi skip
aftur aftan á tað.

Tordu ikki at møta fólki
Manningin á „Acorn“, sum var eftir, var
sjálvsagt í eini ræðuligari støðu. Hvat
skuldu hesir neyðars menn gera? At fara
heim hjálpti einki. Teir vóru framvegis
noyddir at útvega sær inntøku og fáa túr.
Tískil manna teir skipið av nýggjum við
íslendingum fyri teir, sum eru deyðir, og
teir gera túrin lidnan.
Sum rímiligt er, hevur tað verið tungt
hjá teimum á „Acorn“ at koma heim aftur.
Um hetta er ein frásøgn frá Jógvani Mørkøre í Hósvík.
Abbi hansara, Jógvan í Skúlanum á Eiði,
var bestimaður, og sonur hansara, Hans Djóni Debes. Konan fekk deyðsDorius, var ein teirra, sum doyði. Teir vóru boðini frá einari smágentu.
fimm eiðismenn, sum fóru avstað, og bara
tríggir teirra komu heimaftur. Hin, sum doyði, var Hans J. Jacobsen.
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Sum hjá hinum av manningini var tað ógvuliga lítið, sum Jógvan vildi
greiða frá hesum tilburði. Men onkuntíð
kundi hann siga eitt sindur frá. Hann greiddi eisini frá, hvussu tað var at koma heim.
Hjá honum var tað serliga ringt, tí hann
kom heim við ongum soni.
Teir komu til gongu til Eiðis og hava
helst verið settir av í Funningi. Hetta var í
dagslýsi, men teir vildu ikki koma oman í
bygdina, meðan ljóst var. Tað stóð so nógv
á teimum, at teir vildu ikki møta fólki. Tískil bíðaðu teir, til tað var myrkt, áðrenn
teir fóru oman í bygdina og til hús.

Gravsteinurin

Hans Jacobi Joensen var heldur ikki
langt lív lagað.

Á grøvini hjá teimum á gamla kirkjugarði
í Reykjavík er settur ein prýðiligur steinur, sum
Óli Arge, abbi Niels Juel, hevur gjørt.
Steinurin var í høvuðsheitum fíggjaður av
Skipara- og Navigatørfelagnum, Reiðarafelagnum
og Føroya Fiskimannafelag.
Á steininum stendur umframt nøvnini á monnunum orðið úr Sálmi 107:
„Teir skoðaðu stórverk Harrans og í dýpinum
undur hans. Í neyð síni heittu teir á Harran, og
hann hjálpti úr trongdum.“
Seglskipið, sum høgt er í steinin, er ein serliga talandi mynd um, hvat menn kunnu vera
í á havinum, og vísti hetta eisini á, at tað eru
sjómenn, sum her liggja grivnir.
Steinurin varð avdúkaður tann 29. juni 1930.
Tá lá ferðamannaskipið „Tjaldur“ á Reykjavík í
sambandi við 1.000 ára haldið hjá Altinginum,
tískil vóru nógvir føroyingar til staðar.
Tann danski sendiharrin í Reykjavík, Fontenay,
var serliga innboðin sum gestur. Hann hevði

Gravsteinurin í gamla kirkjugarði í Reykjavík minnir framvegis á hesa vanlukku.
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eisini havt sín leiklut í sambandi við vanlukkuna við „Acorn“ eins og við
øðrum vanlukkum hjá føroyingum í Íslandi.
Tað var Josefina, kona kenda reiðaran á Tvøroyri, Niels Juel Mortensen,
sum avdúkaði gravsteinin, sum var umvundin við einum íslendskum flaggi og
flagginum hjá „Broderkredsen paa Havet.“ Hetta man hava verið dúgvuflaggið.
Formaðurin í Føroya Fiskimannafelag, Gunnar Winther, Símun Petur
Zachariassen, løgtingsmaður, Petur Dahl, reiðari, Jóhannes Sigurdsson og
Johan H. Simonsen, sjómanstrúboðar, talaðu.
Í síni røðu frambar Gunnar Winther millum annað eina tøkk til Fontenay
fyri ta vælvild og beinasemi, hann altíð hevði víst føroyskum fiskimonnum,
tá ið teir høvdu heitt á hann. Eisini takkaði hann Fontenay fyri, at hann vildi
ansa eftir og halda gravstøðini hjá teimum føroysku sjómonnunum, ið høvdu
funnið sína síðstu hvíld í íslendskari mold.
Fontenay takkaði Gunnari Winther og bað føroyingarnar heilsa teimum í
Føroyum, sum eftir sótu.
Tíverri endaði hetta hátíðarhald við einum flaggstríði, sum varð nógv umrøtt í íslendskum bløðum.
Tað var ynskt at prýða gravsteinin við føroyska merkinum í sambandi við
hátíðarhaldið. Fontenay helt, at so skuldi danska flaggið eisini koma við. Tað
endaði so við, at Merkið varð vundið um steinin eftir at hátíðarhaldið var
liðugt. Hvat annars hendi, stendur pástandur móti pástandi, sum ikki skal
komast gjøllari inn á í hesi frásøgn.

Jákup Pauli Biskopstø og lagna hansara
Tað skal eisini verða greitt frá teirri heilt serligu lagnuni hjá Jákup Paula
Biskopstø.
Sagt varð, at Jákup Pauli varð lagdur til síðis sum deyður, men ein sjúkrasystir varnaðist, at tað kortini var lív í honum. Eisini varð sagt, at Jákup Pauli
ikki fekk etið, og at hann bara kundi fáa føði gjøgnum eitt súgvirør.
Jákup Pauli kom heim aftur til Føroya í fyrsta umfari í august mánaði eftir
at hava ligið á katólska sjúkrahúsinum í Reykjavík. Fyrst kom hann á sjúkrahúsið í Havn. Jógvan Sofus, maður Dinnufíu, vitjaði hann saman við pápa
sínum Jóhan í Blásastovu. Jákup Pauli var heilt ókenniligur, so illa andlitið
var brent.
Jógvan minnist, at einaferð sigur pápi hansara við Jákup Paula, tá teir
prátaðu saman: „Nú kenni eg málið!“ So illa var hann farin.
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Jákup Pauli kom síðan norður til Gjáar til jóla, og nú legðist hann oman á
alt við meslingum. Hvørki hann ella konan høvdu havt meslingar, og nú var
hann smittaður á sjúkrahúsinum. Men hann varð tó ikki so ringur kortini.
Jákup Pauli fór nokk so skjótt niður á Ríkissjúkrahúsið. Hann var so illa
brendur, at hann hevði mist nøs, oyru, og serliga vinstra hondin var illa farin.
Eygnalokini vóru eisini farin, og Jákup Pauli bar altíð myrkar brillur, sum
hann mátti binda aftur um nakkan, tí oyruni vóru mest sum burtur. Um náttina svav hann við bindi fyri eyguni, tí hann fekk ikki blundað.
Jákup Pauli mátti tola ómenniskjansliga pínu fyri at koma fyri seg aftur.
Teir máttu gera honum nýggja nøs burtur úr arminum. Hetta varð gjørt uttan
doyving. Armurin varð lagdur soleiðis, at hann skuldi vaksa saman við tí, sum
var eftir av nøsini. Soleiðis lá hann í tríggjar mánaðir, og so var nýggj nøs
skorin burtur úr arminum!

Jákup Pauli kom heim ókenniligur
Jákup Pauli var niðri alt 1929. Hann kom ikki aftur fyrr enn í apríl 1930, og
tá vóru tvey ár farin síðan vanlukkuna. Tann dagin hann kom aftur, var ikki
veður at sigla til Gjáar, og tí kom farturin til Funnings.
Tað var so ofta, at børn fóru at bera viðføri til Funnings fyri fólk, sum
komu og fóru við fartinum. Dinnafía, sum tá var 13 ár, var so farin til Funnings, og hon hevði borið viðføri fyri onkran, sum skuldi avstað.
Tá kom Jákup Pauli aftur niðrifrá. Dinnafía var biðin um at bera eitt kuffert
hjá honum. Hon bar tað so líka út í Ólastovu. Jákup Pauli var undan henni
til hús. Mamma Jákup Paula, Lisa, var so gomul tá, at hon lá bara í seingini.
Dinnafía kom so inn við kuffertinum. Tá kom Hansina út. Hon hoyrdi, at
fólk kom inn. Dinnafía segði, at hon var komin við kuffertinum. Tá svaraði
hon: „Oy Jesus, sum Jákup Pauli sær út!“ Hansina fór so inn aftur í stovuna,
og Dinnafía hoyrdi hana siga við vermammuna: „Jákup Pauli hevur keypt
tygum hesar morgunskógvarnar.“ So umhugsin var Jákup Pauli hóast sína
ringu støðu! Men hon kom ikki úr seingini aftur og doyði skjótt eftir.
Jákup Pauli fór ikki til skips aftur, men hann fór beinanvegin at venja seg
við at arbeiða aftur. Hann fór at arbeiða inni og at gera ymiskar lutir sum
rammur og smá borð. Eisini fór hann at karða og spinna.
Sum frá leið, gjørdi hann næstan alt arbeiði heima og man hava havt
ótrúligar kreftir. Tað var ikki alt, hann kundi gera, sum t.d. at greipa fisk,
men hann kundi fletta, velta, skera torv og nógv annað. Hann róði eisini út.
159

Jákup Pauli umleið
1940 við abbasoninum Pól Hans Jacob
(Debes), uppkallaður
eftir sínum deyðu
mammubeiggjum.

Øll hjálptu
Spurningur er, hvussu eitt húski kundi klára seg, tá ið forsyrgjarin knappliga
var so óhjálpin. Men her kom føroyska hjálpsemið aftur at standa sína roynd.
Frida segði frá mammu síni, at pengar komu ymsastaðni frá, men hon visti
ikki frá hvørjum, tí tey vóru ónevnd. Tað var skipað fyri innsavning til Jákup
Paula niðri, meðan hann lá sjúkur har, og henda innsavningin gav kr. 3.000.
Tað vóru eisini fólk, sum hjálptu teimum t.d. við at hoyggja. Annars var nógv
jørð í húsinum, so hetta bøtti um støðuna.
Tað kann vera nevnt her, at Jákup Pauli og Jóannes Patursson vóru sera væl.
15 ára gomul fekk Frida ein kjóla, sum kona Jóannes hevði seymað.
Men royndirnar hjá hesum plágaða húski vóru ikki av við hesum. Bara tvey
ár seinni doyði Hansina, kona Jákup Paula, av sjúku.
Frida, dóttir Jákup Paula, greiddi eisini frá um, tá mamma sín, Hansina,
doyði. Hon var ógvuliga sjúklig alla sína tíð. Hon hevði havt kikhosta sum
barn og hevði hostað so illa, at lunguni vóru skadd. Hetta bara versnaði, og
2. jóladag 1931 legðist hon í seingina. Hon doyði 26. mars 1932, tvey ár
eftir tað, at Jákup Pauli kom heim aftur av sjúkrahúsi í Danmark. Hetta var
páskaaftan, tá ið kirkjuklokkan ringdi fyri páskum, og síðan tá dámdi Fridu
einki at hoyra kirkjuklokkuna ringja fyri høgtíð.
Tá var Frida 15 ára gomul og hevði mist mammu og tveir beiggjar, og
pápin hevði hetta stóra meinið.
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Nú ið mamman var deyð, var tað Frida sum 15 ára gomul, ið mátti taka
ábyrgdina av húsarhaldinum og taka á seg allar tær skyldur, sum mamman
annars hevði havt. Hetta var t.d. at mjólka, at ganga til neyta og annars tað,
sum var at gera í einum húsi.

Frida fekk kortini eitt gott lív
Sum nógvar aðrar gentur hevði Frida hug
til at royna okkurt annað enn at vera
heima, t.d. at fara av bygdini í húspláss
ella fiskaarbeiði. Eisini hevði hon hug til
at fara at læra at seyma. Men hetta bar als
ikki til. Hon kundi snøgt sagt ikki fara frá
pápanum so skerdur, sum hann var. At
seyma dugdi hon kortini væl. Hetta lærdi
hon av mammuni, sum sjálv hevði lært í
Havn.
Eftir hesa sera truplu lívsbyrjan fekk
Frida kortini eitt gott lív. Hon fekk ein
góðan mann, Tummas Debes, sum giftist Frida saman við manninum,
inn til teirra. Tey bæði giftust sama dag Tummasi Debes.
sum Dinnafía og Jógvan Sofus 3. desember
1937. Frida og Tummas høvdu verið góð, síðan tey vóru 10 og 12 ára gomul!
Tá Frida væntaði fyrsta barnið, ynskti hon so hjartaliga, at tað skuldi verða ein
drongur, so hon fekk kallað beiggjar sínar upp. Tað gjørdist eisini ein sonur,
sum fekk navnið Poul Hans Jacob. Hann giftist til Skopunar.
Hóast Frida ikki slapp „út“ sum ung, slapp hon seinni. Tá ið hon var 50
ára gomul, fór hon út at sigla við Tummasi, sum var stýrimaður, og tá slapp
hon longri út í heim, enn hon hevði droymt um sum ung. Tá kom hon til
Amerika, í Miðjarðarhavið, í Svartahavið og aðrastaðni. Sjálv var hon eisini
sera takksom fyri tað lív, hon fekk. Frida var eitt framúr menniskja, sum
hugsaði um øll. Skilagóð var hon sum fáur, hon mintist allar føðingardagar í
ættini.
Frida og Tummas fingu 5 børn. Dóttirin, Magnhild, tekur til, hvussu sálarsterk mamma hennara var. Hetta kom ikki minst til sjóndar, tá ið hon á ellisárum sat yvir síni deyðasjúku ommudóttur, sum doyði í bestu árum.
Jákup Pauli var 46 ár, tá ið hetta hendi, og hann gjørdist yvir 80 ár, so hann
hevði eitt langt lív aftan á vanlukkuna.
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Tey, sum kendu Jákup Paula, vandu seg við hansara útsjónd, men ættin
hjá honum sigur, at tey, sum ikki kendu Jákup Paula, fingu ein hvøkk, tá ið
tey sóu hann, og tað hendi seg meira enn so, at fremmand børn róptu eftir
honum. Tá helt hann seg innandura. Men tað hendi eisini, tá ið børn hugdi
at honum, at hann greiddi teimum frá orsøkini, at hann sá soleiðis út.
Men annars verður tikið til av gjáarfólki, at øll vóru góð við Jákup Paula,
og sjálvur var hann eitt framúr fitt fólk.

Frásøgnin hjá Fridu
Henda frásøgnin um „Acorn“ er enn ein váttan, hvussu djúpt slíkar vanlukkur
eru festar í sinnið hjá teimum avvarðandi, hóast øll hesi árini, sum eru farin.
Her er aftur eitt dømi um, at einki varð tosað um hetta millum fólk. Tískil
eru tey avvarðandi nú fegin um, at henda teirra søga kemur alment fram,
soleiðis at tosast kann frítt um tað, sum hendi tá í tíðini. Hetta er ein partur
av teirra samleika, sum eingin orsøk er til at dylja.
Hetta kom fram á teirri samkomu, sum
í 1999 varð hildin á Toftum eftir vitjanina
hjá Føroya Fiskimannafelag í Íslandi.
Frida var við á hesi samkomu. Hon var
tá 83 ára gomul. Hon hevði skrivað eitt
innlegg, sum hon hevði á samkomuni.
Hesin parturin um „Acorn“ skal tí enda
við, at frásøgnin hjá Fridu verður endurgivin orðarætt sum eitt minni um Fridu,
hóast okkurt kemur afturumaftur. Sum
heild er her talan um eina einastandandi
frásøgn, sum tað er ein fongur at kunna
festa á blað.
Frásøgnin hjá Fridu ljóðaði soleiðis:
Eg vil her minnast beiggja mín Hans
Jacob Biskopstø, sum doyði við „Acorn“
og pápa mín, sum brendist so illa.
Eg minnist væl tann dagin, teir fóru avstað. Ein motorbátur úr Klaksvík kom eftir Frida greiðir á samkomu á Svangateimum, og hann legði at undir Gulakletti. skarði á Toftum í 1999 frá lagnuni
hjá pápanum og beiggjunum.
Tá teir fóru frá, begyntu teir at syngja:
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Brødre og søstre, vi skilles nu ad,
Far nu med Jesus fornøjet og glad
Hver sine lovlige veje.

Tað gingu nakrir dagar, og so fingu vit hesi sorgarboð
Eg var tá 12 ár. Tað var ein fríggadag, vit vóru í skúla. Vit høvdu sang fyri, tá
kom onkur og bankaði á hurðina. Lærarin, Johan Kallsoy, fór út. Hann var
eina løtu burtur. Vit sóu, at tað var so ringt lag á honum, tá hann kemur aftur
og biður okkum fara til hús.
Eg fór so niðan til okkara. Tá var mamma í kjallaranum. Hon sigur við
meg, um eg longu kom aftur úr skúla. So segði eg, at lærarin fekk telefonboð,
og tað var ringt lag. So sigur mamma: „Bara ikki nakað ringt er hent!“
Tá kom Sofus Debes inn, hann hevði bláa húgvu. Tað var ikki nakað gott
tekn!
So sigur hann við mammu: „Eg havi eingi góð boð at bera tygum í dag.
Eldur kom í „Acorn“, og Hans Jacob er deyður.“
Tað vóru eini ring boð at hoyra. Pól, beiggi, var dottin í gjónna trý ár
frammanundan, so tað var svárt. Mamma segði, at var Hans Jacob deyður, so
mundi Jacob Pauli ikki hava tað gott. Men Sofus orkaði ikki siga, hvussu illa
stóð til hjá pápa.
Kaj Fibiger Jensen var prestur á Nesi tá. Hann kom til Gjáar at vitja øll,
sum høvdu mist. Hann var inni hjá okkum. Hann sendi telegramm at vita,
hvussu pápi livdi. So kom hann aftur og segði: „Det står ilde til med Deres
mand.“ Pápi var settur burtur sum deyður. Men so hevði ein sjúkrasystir følt
lív í honum.
Pápi lá á hospitalinum Landakota til august, so á sjúkrahúsinum í Havn.
Hann kom aftur til okkara til jóla, men hann var ókenniligur. Hann hevði
mist nógv av nøsini og oyrunum og av eygnalokunum.
Hann fór so á Ríkissjúkrahúsið, har hann var leingi. Hann leið forferdiligt,
tí hann kundi ikki bedøvast. Pápi segði eina ferð, tá hann var afturkomin, at
hann hevði sæð Gud standa við høvdalagið, tá hann lá í Íslandi. Ja, Gud er
góður, hann hjálpti í neyðini.
Eg vil eisini minnast tvey systkinabørn, sum doyðu tá eisini. Tað vóru
Napoleon Klein og Hans Jacob Joensen.
Eg vil eisini minnast tvey systkinabørn hjá manni mínum úr Leirvík, sum
fóru við „Annu“. Annar æt Petur Elias Heinesen og hin Hans Jacob Heinesen.
Æra veri minni um teir allar.
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Eg vil takka Óla Jacobsen og teimum, sum fingu hetta í lag at minnast teir,
ið fóru.
Daniel Rasmus segði fyri mær, hann sat hjá teimum, Hans Jacobi og pápa.
Hann helt, at tað var pápi, ið fór at fara fyrr, so ringur var hann.
Men Gud havi lov, hann kom aftur til okkara. Ja, ein dag skulu vit øll møtast aftur í tí himmalska bústaðnum, har er eingin pína, eingin sorg.
Takk fyri.

Manningin á „Acorn“ henda túrin var:
Teir, sum doyðu, vóru:
•
•
•
•

Hans Jacob Joensen, 23 ár.
Napoleon Klein, 16 ár.
Hans J. Biskopstø, 17 ár.
Djone Debes, 61 ár.
Gjógv.
• Hans Dorius Mørkøre, 20 ár.
• Hans Jacob A.E. Jacobsen, 21 ár.
Eiði.
• Daniel Pauli Olsen, 32 ár.
Funningi.

Hinir av manningini vóru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carl Anton Joensen, skipari.
Joen Joensen.
Poul Erik Nólsoy.
Christian Johannes Jacobsen.
Frederik Klein.
Poul Johannes Joensen.
Daniel Rasmus Joensen.
Jacob Sofus Jacobsen.
Jacob Pauli Biskopstø,
Gjógv.
• Joen Mørkøre, bestimaður.
• Heini Festirstein.
• Joen F. Hansen,
Eiði.
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1930:

BJARGINGARBRAGDIÐ
VIÐ „ERNESTINU“
Eitt tað størsta bjargingarbragd í Føroya søgu var við „Ernestinu“,
har Ziska Jacobsen var tann stóra hetjan
Grundarlagið undir míni skriving um „Ernestinu“ er ein ferð, sum tey avvarðandi gjørdu í 2000 hagar „Ernestina“ fór á land, tá ið 70 ár vóru liðin síðan
henda tilburð, sum var hampiliga væl lýstur í FF-blaðnum. Síðan tá er komið
okkurt íkastið afturat.
Tað týdningarmesta í hesi frásøgn eru frágreiðingar hjá teimum av manningini, sum upplivdu hetta, Ziska Jacobsen, Erik Lassen og Eliseus Jacobsen.
Greitt verður eisini frá, hvussu avvarðandi upplivdu hesa vanlukkuna, eins
og greitt verður frá søguni hjá nøkrum av manningini.
Tilburðurin við „Ernestinu“ festi seg í minnið á teimum, sum livdu ta tíðina. Erling Poulsen skrivaði um „Ernestinu“ við FF-blaðnum sum keldu í
bókini „Bjargingarbrøgd 1“.
Hann greiddi í hesum sambandi soleiðis frá: „Sjálvur minnist eg sum óviti,
at pápi mín sat og las hart í Dimmalætting, og mamma sat og græt. Navnið
„Ernestina“ festi seg so fast í minnið, at eg gloymdi aldri tað navnið aftur. Tá
ið eg so varð vaksin, skilti eg, hvat ið knýtti seg at hesum navni.“

Hendingin í stuttum
Á kvøldi tann 26. mars 1930 sigldi „Ernestina“ við 26 monnum í vindi og
kavaroki á eitt sker. Manningin visti sær í fyrsta umfari eingi onnur ráð enn at
fara upp í rigningin. Morgunin eftir vóru átta mans horvnir, og teir 18, sum
vóru eftir, kundu vænta somu lagnu.
Men tá er tað, at Ziska Jacobsen tekur upp á seg at svimja í land, hóast
hetta tyktist vónleyst. Men úrslitið kundi bara gerast verri við einki at gera.
Tað eydnaðist hjá Ziska at fáa enda av skipinum niðan í fjøruna og at fáa allar
18 menninar, sum vóru eftir á lívi, inn á land. Her komu teir tó í eina aðra
deyðsfellu, tí bratt berg var uppfyri. Bergið var eisini glerstoytt. Her var tað
aftur Ziska, sum legði fyri at høgga spor upp gjøgnum glerstoytta bergið, og
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tað eydnaðist teimum øllum at koma upp á bakkan. Síðan var farið til gongu
til næsta hús. Tá fall ein frá og doyði. Hinir 17 komu frá tilburðinum við
lívinum.

„Ernestine“, tá ið hon varð keypt úr Fraklandi.

Um „Ernestinu“
„Ernestina“, sum var tvímastrað skonnart, varð bygd úr eik í 1911 í Dunkerque. Hon var 194,4 BRT, og maskinan var ein 90 hk Bolinder. Skipið
hevði veitt 24.000 toskar, tá ið tað gekk burtur.
„Ernestina“ kom til Føroya í 1929. Sama ár komu fleiri aðrar fransaskonnartir til Føroya. Ein var Phi-Phi, sum ikki fekk stórt longri livitíð enn „Ernestina“. Hon varð ásigld í 1933 av „Nólsoynni“, sum sjálv gekk burtur í 1934.
Hinar vóru „Lilli“ og „Polo“, sum fingu langa ævi. Kjølbro var uppi í teimum
øllum. Aftur at teimum kom „Stella Maria“ eisini.

Pápi kemur skjótt!
Í 1979 hevði Niels Juel Arge samrøðu við Erik Lassen. Hon varð avskrivað
í sambandi við umrøddu ferð í 2000, tá ið hon eisini varð endurgivin í FFblaðnum. Nógv av tí, sum her kemur fram í hesi samrøðu, er kent frá øðrum
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tilfari. Men tó eru nógvir smálutir við, sum ikki hava verið frammi fyrr. Hetta
er eisini kensluborin frásøgn av manni, sum sjálvur sá deyðan í eyguni. Tað
eru nógvir fiskimenn, sum eru farnir uttan at hava kunnað sagt frá. Tí kann
kanska sigast, at tað, sum Erik upplivdi, hava nógvir aðrir fiskimenn upplivað
sína seinastu løtu.

Erik Lassen (1907-1986) saman við konuni Jóhonnu Sofíu (1907-1994).

Samrøðan við Erik Lassen er um hansara lív til sjós sum heild. Men her
verður bara tikin tann partur av samrøðuni, sum snýr seg um „Ernestinu“.
Frásøgnin er endurgivin nærum orðarætt, men tó snøggað nakað til.

Løgdu bakk inn móti landi
Erik greiddi frá:
Vit komu yvir síðst í februar mánaði, og vit høvdu fingið nógvan fisk.
Veðrið var hampiligt, men sum rímiligt er á Suðurlandinum, so vóru altíð
onkrir bakkdagar uppií.
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Tað var 26. mars, ein mikudag. Vit høvdu ligið avhálaðir tann dagin, og tað
bleiv nakað av vindi, soleiðis at snørini blivu inndrigin aftur um trítíðina. So
varð lagt bakk inn eftir móti landi. Tað vísti seg, at tað var einki ovurhonds
veður, men tað var nakað av vindi og kavaroki – tjúkt í kavaroki.
Deksvaktin var so orðnað í lastina at ríva um, og tað fóru vit so. Eg var ein
av teimum, sum fór í lastina eisini, og vit arbeiddu í lastini líka inntil avloysingartíð klokkan hálvgum sjey á kvøldi.
Vit fóru so upp á dekkið og vaskaðu saltið av okkum. Vit stóðu aftur undir
redningsbátunum, har slangan lá. Tá sigur ein soleiðis, at nú verður gott at
fáa frívakt. Tað vóru allir eisini við uppá, men tann frívaktin bleiv nokk ikki
soleiðis, sum vit væntaðu.

„Ernestina“ fer á land
Klokkan tíggju var vist meiningin, at tað skuldi vendast og siglast út frá landi.
Vit skaffaðu. So var sloppið sær í koyggjuna. Klokkan knappliga tíggju var
tað, at róp kom í, at vit fara á land. „Brim forút í lu.“ Skiparin hevði verið á
dekkinum alla vaktina og hevði verið í oljuklæðum. Men hann var farin úr
oljuklæðunum og sat niðri í kahúttini og drakk kaffi. Hann hevði tá givið
ordrar til at venda skipinum út frá landi aftur.
Motorurin gekk ikki, og tá var tað, at hetta rópið kom í. Tá var skjótt, at
hvør maður var á dekkinum. Summir í klæðum og summir í minni klæðum,
men eg læt meg í, áðrenn eg fór upp. Eg lá eisini og svav í kahúttini. Eg læt
meg í klæðini, men ikki í oljuklæði.
Skiparin leyp upp beinanvegin og tók róðrið upp. Fokkan bleiv heysað fyri
at fáa hana at fella, við tað at brimið fór út í lu. Tað var tað, sum upp á ein
máta reddaði situatiónini, soleiðis at tað bleiv so frægt, sum hon yvirhøvur
bleiv. Skipið kom at venda so beint út og inn, so at aldan kom beint í reyvina.
Hevði tað í staðin fyri verið upp á hin mátan, at síðan kom fyri, so kundi tað
verið meira kritiskt, tað vildi eg hildið.
Har, sum skipið kom á land, vísti seg at vera ógvuliga stórt grót inni í
fjøruni, og tað vísti seg tá eisini, at brimið stóð beint upp í bergið. Har vísti
seg at vera lítið at gera, men rímiligt bleiv okkurt gjørt.
Einaferð kom onkur ordri um, at vit skuldu seta bátin út. Báturin bleiv
drigin fram á bógvin, og fólkið var alt har frammi tá. Tá breyt nokk ikki
so øgiligt har frammi. Me tá ið báturin var komin fram á bógvin, tá bleiv
eitt sovorðið óløgi, at allir sleptu. Báturin fór sín veg einsamallur, sum eisini
kanska betri var. So har stóðu vit so riptir fyri øllum.
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Fólkið var hálvnakið. So funnu vit uppá at taka eina madrassu upp úr
onkrari koyggju, sum var turr í lugarinum, og løgdu hana á dekkið. Har
frammi stóð eitt oljufat. Tað bleiv sligið hol í hetta oljufatið. Eldur bleiv settur
á madrassuna, so vit fingu eitt sindur av varma eina løtu.

Hetta skerið er á staðnum, har „Ernestina“ rendi á. Tí kann hetta vera tað, sum gjørdist
lagnan hjá skipinum.

Allir bíðaðu eftir somu lagnu…
Vit tóku eisini mat upp. Tvey krov komu upp á dekkið, men eg hugsi, at
eingin maður nam nakran bita, so tey fóru eisini sín veg. Men tað hevði
verið ein góð hjálp fyri nógvar at havt ein kjøtbita í lummanum. Sum náttin
leið, kom skipið at liggja meira og meira undir sjónum. Tað bleiv alt meira
óhugnaligt, og tá man so byrjaði at merkja, at fólk fóru burturav, so bleiv tað
ógvuliga óhugnaligt.
Tað vóru faðir og sonur úr Tjørnuvík við [Jógvan Elias og Jógvan Hendrik
Heinesen]. Hesin sonur hansara fór so fyrst. Tað hoyrdist ógvuliga nógv til
hann, og hann rópti eftir pápa sínum. Pápi hansara líkasum svaraði aftur, at
„pápi kemur skjótt eisini.“ Tað kom hann eisini!
Men rímiligt, tað var tað, sum allir stóðu og bíðaðu eftir. Men hetta gekk
sína gongd. Summir flýddu fram á sprytið, og onkur fór upp í rigningin. Ja,
ein maður úr Svínoy, Tummas, og eg stóðu har við spælkoppin og hildu okkum. Vit royndu at halda okkum hvørja ferð, óløgini komu. Einaferð misti
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hann, og tað hoyrdist nógv til hann, men hann fekk ongantíð fótafestið aftur.
Hann bleiv so burtur, og so bleiv tøgn.
Tá skifti eg pláss og fór fram um palstyttuna og helt meg har eina tíð. Har
vóru fleiri. Bæði Karl [Joensen] og kokkurin [Óla Jákup Hansen] blivu vekk,
meðan eg stóð har. Tá lá skipið so nógv undir. Tað bleiv so nógv brim, so eg
passaði mær løgir at sleppa aftur upp í rigningin.
Tá vóru nakrir komnir í rigningin, og tað komu nakrir afturat. Har ímillum var Kristoffur [Olsen] úr Árnafirði, skóleysur á øðrum beini við hosuni í
munninum. Eg fekk latið hann í hana. Vit stóðu summir í longum stivlum
og høvdu staðið nokk so leingi. Tá sigi eg, at eg føldi ikki beinini uppi á mær.
Tá sigur ein: „Latið tykkum úr stivlunum!“ Eg og onkur annar gjørdu so, og
tað var nokk so skjótt, at tað kom lív í beinini. Har blivu vit nakrir standandi
frammi á sprytinum.
Tað var ein long nátt. Vit hoyrdu okkurt neyðarróp av og til, og so var
kvirt.
Tá tað fór at lýsa, var tað eisini eitt neyðarróp. Tað var bestimaðurin [Jóan
Magnus Høgnesen], sum misti fótafestið í einum óløgi. Hann hekk har á
hondunum og rópti um hjálp. Men tað var eingin, sum kundi hjálpa. Tað
vóru so fáir eftir frammi á sprytinum, og vit allir bíðaðu eftir somu lagnu.
Málningur hjá Williami
Smith, ið avmyndar
umstøðurnar hjá teimum á „Ernestinu“.
Henda málningin átti
Johan, sonur Ziska.
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Boð til Ziska
Tá hevði skipið staðið síðan klokkan tíggju um kvøldið, og tað var nógv
brotnað burtur undan tí. Tann fremra masturin var farin at skinkla illa, so
har var einki gott at standa á. Eftir har frammi á sprytinum vóru bara fýra
mans: Eli [Elttør], Ziska [Jacobsen] Pól [Joensen] [Joensen, red.] og Tummas
[Thomassen úr Miðvági]. Í rigninginum vóru so hinir.
So sigur skiparin, eftir at tað var blivið ljóst: „Er tað nakar, ið setir seg føran
fyri at fara fram á sprytið at vita, um Ziska kann svimja í land?“ Tað gekk ein
góð løta, eingin segði nakað. Tá vísti tað seg, at eg fekk bæði kreftir og mót.
Eg fór niðurum allar, sum vóru í rigninginum og stóð har og passaði mær
løgir.
Eg fór niður og skundaði mær eftir dekkinum. So kom næsta óløgið, og
eg fekk í stakið. Komin fram á sprytið til teir, sum har vóru, kom eg fyrst til
Eli. Eg sigi: „Vit mugu prøva uppá at gera okkurt,“ so vendu vit okkum ímóti
Ziska. Hann var eisini við upp á tað. Eingin av okkum hevði redningsbelti á
okkum uttan Pól [motorpassarin]. Vit skuldu so royna at fáa fatur á einum
togenda til Ziska. Men hann segði, at hann skuldi vera leysur. So kom tann
spennandi løtan fyri okkum allar, sum vóru eftir á lívi.
Ziska loraði seg niður eftir einum enda, so var hann leysur. Hann svam
inneftir. Hann bleiv burtur í brotunum. Tá vit sóu hann aftur, sá tað út sum
hann ikki hevði tað skil, sum hann skuldi. Ein myrk løta. Tá kundu vit síggja,
at tað var ein onnur makt uppi í verkinum – uppi í tí heila. Aftur kom eitt
óløgi, sum tók hann so langt niðan, at hann lá eftir í fjøruni. Hann fór eitt
sindur niðanfrá, so at næsta óløgið ikki fekk fatur í hann. Hann fór til gongu
niðan undir klettin og inn í eina gjógv, og vit mistu hann burtur. Hann kom
tó til sjóndar aftur. Tá vaktist aftur ein vón. Vit fóru at fáa fatur á ein enda,
sum kundi røkka í land. Tað fingu vit eisini.

Undrið: Menninir verða bjargaðir
Eg segði við Eli: „Vit mugu fáa okkurt at binda upp í endan.“ „Ja,“ sigur
hann „vit loysa redningsbeltið av Póli,“ og so bleiv gjørt. Síðan loraðu vit
hetta út, og Ziska fekk fatur á redningsbeltinum. [Tað er eisini ein partur av
søguni, at hetta gekk ikki væl. Men heilt „tilvildarliga“ fann Ziska ein haka í
fjøruni, og við honum fekk hann fatur í endanum]. Hann setti endan fastan
um ein stein, og vit settu fast fremst á sprytinum. Á hesi línuni var ein stórur
knútur. Eg haldi, at Tummas var tann fyrsti, sum fór, og Eli var næstur. Teir
høvdu beinini fyri. Aftaná hann fór eg sjálvur og hevði høvdið fyri. Eg komi
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inn ímóti hesum knútinum. Eg slepti beinunum og tók línuna undir hondina
innan fyri knútin. Eg fór inneftir við brotinum. Tá vóru vit fýra komnir í
land.
Tá sóu teir, at alt fólkið kom ikki í land uppá tann mátan. Tá fór Sámal
Ellingsgaard niður úr rigninginum, stillaði seg frammi í gron, fekk eitt sindur
av línu afturat og skoytti saman við tað, sum vit høvdu har frammi á sprytinum. Vit fóru so langt við endanum, sum vit tordu. Sámal hálaði alt slakkið,
sum hann kundi fáa. Tá kom tann fyrsti. Hann loraði seg niður í sjógvin.
Sámal gav út, og vit hálaðu inn, [meðan menninir hildu fast í línuna. Soleiðis
komu allir í land].

Eitt var at koma inn í fjøruna. Eitt annað var at koma upp á slætt, sum umstøðurnr vóru.

Jógvan, tann sum doyði uppi á landi, honum gekst ikki so væl. Hann slepti
línuni, tá ið hann kom niður í sjógvin. Tað bleiv eitt sindur leingi, áðrenn
vit fingu fatur í hann. Sámal gjørdi endan fastan á seg sum seinasti maður og
varð drigin í land.

Upp úr fjøruni…
Vit fóru einir tríggir at royna, hvussu langt upp vit kundu sleppa [upp í bergið]. Tað gekk bara væl. Vit sluppu langt upp, so fóru vit niðuraftur. Aðrir fóru
uppaftur og høvdu eina fjøl við sær.
Teir sluppu tá upp undir tromina. Við hesi fjøl fingu teir trýst Ziska upp
á bakkan. So fingu teir eina línu upp. Har var ein steinur til at seta línuna
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fasta um. Tað var heldur eingin annar steinur í nánd. Tá ið eg hugsi um tað
aftaná, so sá tað næstan út, sum hann var lagdur har. Og tá gekk tað nokk so
skjótt at fáa fólkið upp á bakkan. Til seinast vóru Sámal, Jógvan og eg eftir.
Jógvan segði ikki eitt orð. Tað vísti seg, sum hann var lammaður. Vit máttu
gera línuna á hann og hann bleiv drigin upp. So fór eg upp, og Sámal var
eisini seinasti maður upp úr fjøruni. Nú vóru vit allir komnir upp á bakkan.
Summir fóru til gongu við tað sama, sum teir komu upp á bakkan. Tað vóru
ikki nógvir eftir á bakkanum, tá vit komu upp.

…og síðan at vinna upp hús

Komnir upp á bakkan, var gingið undan vindinum. Gingið varð eftir varðunum.

Síðan gingu teir eftir telefonsteyrunum.
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Uppkomin var eg so kaldur og lofnaður, at tað ber ikki til at fortelja tað. Tá
kom Eliseus [Jacobsen] til mín og bjóðaði mær vøttirnar hjá sær. Eg fór so
til gongu beinanvegin. Summir royndu at leiða Jógvan, men hann fekk ikki
gingið. Hann bleiv settur niður við ein varða. Pól orkaði heldur ikki at ganga.
Hann bleiv eisini settur undir ein annan varða. [Tað skuldi komast aftur eftir
teimum]. Síðan komu allir til hús, hvar ið summir blivu leiddir mest sum
allan vegin.
Tá ið eg hevði gingið eina løtu, kom eg fram á skiparan [Dáva Joensen].
Hann gekk eisini einsamallur. Eg fór eisini nakað skjótt framvið honum. Tá
fór hann at rópa eftir mær. Eg vendi aftur til Dáva. Tá stendur hann reiðiliga
upp undir knæ í einari kavafonn. So sigur hann: „Eg komi ikki longur, eg orki
ikki meira.“ Eg tók í hondina á honum, og vit fóru víðari. Tá vit høvdu gingið
nakað, sóu vit vitan. Vit vistu einki, tað bleiv bara gingið undan veðrinum
eftir telefonpelunum. Hvussu ofta hann segði: „Nú seti eg meg!“ og royndi
eg at toga á.
Men nú síggi eg, at íslendingarnir koma á hestbaki, tað var ferð í teimum.
Teir komu til okkara og peikaðu okkum á portrið. Tá setti skiparin seg. Eg
fekk hann aftur á føtur, og vunnu vit upp hús.
Hann bleiv hjálptur í song beinanvegin og eisini tríggir aðrir. Vit blivu teir
flestu í hesum húsunum, sum vit komu fyrst til. Til matna vísti tað seg ikki
at vera nógv til. Vit fingu kaffi og sukurmola. Tað vísti seg at vera lítið, tí vit
vóru svangir. Men so bleiv ein stórur pottur settur út á komfýrin og feskur
toskur varð koyrdur í pottin. Vit hjálptu til at fáa pottin at kóka. Tey høvdu
bara turkaðar tonglar til at brenna. Tá tað var kókað, fingu vit fisk og smelt,
og maturin bleiv betri og betri til hvørja máltíð. Tá vit høvdu etið, skuldu vit
fara at sova. Vit fingu eitt sett av góðum undirklæðum.
Tann fyrsti svøvnurin hjá teimum flestu riggaði illa. Tað vísti seg, sum at
likamið var farið heilt út av funktión, tað var pína her og der. Tað var nógv
beinini, tað gekk útyvir. Næstu ferð, vit fóru at sova, breiddu vit ból á einum
stovugólvi, og svóvu vit allir í einum bóli. Nakrir fóru í eini onnur hús. Øll
klæðini blivu vaskað. Eg haldi, at eingin var í stivlum, tá vit komu til hús.
Men maskinmeistaranum, Póli, honum komu teir so við tá seint um kvøldið. Hann kom so at liggja inni í kamarinum, har eg og Ísakur úr Árnafirði
svóvu. Tveir íslendingar arbeiddu upp á hann, tí teir sóu, at hann var ikki
deyður, men Jógvan meintu teir vera deyðan, tá teir komu til hann. Men
Pól fingu teir so lív í mitt um náttina. Tað var ein grúiligur gangur, hann
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helt, áðrenn hann hevði fingið skilið aftur ordiliga. Tað gekk nógv yvir tann
mannin.
Dagin eftir fóru vit nakrir aftur til skipið. Tað vóru fleiri, sum ikki settu seg
førar fyri at koma við. Tá høvdu íslendingarnir funnið trý lík. So statt fingu
vit hesi trý lík heim við okkum umframt Jógvan, sum doyði, meðan hann sat
undir varðanum.

Stranda kirkja, har líkini vórðu sett inn.

Væl móttiknir í Reykjavík
Annan dagin eftir at vit eru komnir til hús, tá sigur skiparin, at tað var best at
fara oman at kanna líkini, so vit kundu vera vísir í, hvør ið hvør var. Tá fóru
vit einir tríggir oman at loysa av teimum. Teir vóru bundnir inn í segldúkum.
Tað sá nokk so óhugnaligt út, men vit settu merki á teir, hvør ið hvør var.
Men ikki tí, tað bleiv eisini gjørt, tá teir vóru farnir í kistu í Reykjavík.
Vit komu har hósdag og sluppu avstað haðan sunnudag. Henda sunnudag
kemur Elias Sofus Hansen í Gøtu inn í Thorleifshøfn við „Verdandi“. Hann
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frættir hesi tíðindi, hvat ið hent var. Hann fór í land, ringdi til Selvogi og fekk
fatur í Dáva. Elias spurdi Dáva, um hann kundi hjálpa okkum. Sjálvandi kom
tað ógvuliga væl við. Tað bleiv avgjørt, at „Verdandi“ skuldi føra okkum til
Grindavíkar. Har høvdu teir so samband við Reykjavík eisini. Bilarnir stóðu
har til at taka okkum fólkið og líkini, tá vit komu til Grindavíkar.
Tá ið vit komu til Reykjavíkar á hotellið, orðnaði Dávur, at hann skuldi
hava Ziska og meg á sama kamari. Men tað var longu orðnað, alt áðrenn vit
komu, at skiparin skuldi hava kamar fyri seg sjálvan.
Alfred Petersen var missionerur tá haryviri, vit fingu eina veldiga móttøku
bæði av einum og øðrum og av fleiri føroyskum kvinnum, sum vóru har og
øllum møguligum. Eg sjálvur kendi serliga væl eina, sum var gift har. Tað var
okkara næsti nábúgvi í ungum árum, so eg var fyri tað nógva har hjá teimum,
meðan eg var í Reykjavík.
[Hetta var Maria f. Petersen, dóttir Johannu og Petur Samuelsen, ættaður
úr Horni í Havn. Maria giftist til Reykjavíkar við Trausti Olafssyni, sum var
professari á Háskóla Íslands.
Dóttir hennara Ása giftist til Føroya við Finni Winther. Hon er fødd í 1922
og minnist hetta væl. Tað komu fleiri av manningini á „Ernestinu“ heim til
teirra, og serliga minnist hon teir práta um Jógvan Thomassen, sum doyði á
landi. Ása greiðir somuleiðis frá, at tað eisini í aðrar mátar ofta komu føroyingar heim til teirra.]
Men tá ið vit komu henda dagin, vóru allir illa klæddir, eingin hevði nakað
uppi á beinunum. Tí eg minnist, at tá vit vórðu førdir umborð í Selvog, at
allir høvdu skótoy tá, men vit máttu koyra tað niður í aftur bátin. Men tann,
sum var serliga illa klæddur, hann fekk eisini klæðir umborð á „Verdandi“.
Vit fingu klæðir í Reykjavík, og vit vóru serdeilis væl móttiknir, tað skulu teir
eiga, eisini eftir tað at vit vóru komnir til Reykjavíkar.

Tung heimkoma
Vit skuldu heimaftur við Drotningini [„Dronning Alexandrine“]. Tað vísti
seg, at har vóru bæði føroyingar og íslendingar um okkum, líka inntil „Drotningin“ var sigld.
[Ávegis heim varð skipað fyri innsavning millum yvirmenn og ferðafólk til
kransar til teirra, sum doyðu í hesi vanlukku].
„Drotningin“ hevði ongantíð verið á Klaksvík fyrr. Hon kom á Pollin við
okkum, og har fóru vit so allir í land.
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Eg minnist, at tað var ein tung løta, tá teir báðir beiggjarnir møttust, Kjølbro og Dávur. Tað komu einir tveir motorbátar út á Pollin eftir líkunum og
eftir okkum.
Eitt lík kom heim seinni. Tað var Rasmus [Jacobsen] úr Kunoy, sum íslendingarnir høvdu tikið upp aftaná, men vit høvdu so fýra lík heim við okkum.
Teir vóru faðir og sonur úr Tjørnuvík og báðir bestamenninir. Tá vit so vóru
komin í land, var tað mesta av Klaksvíkini har til at taka ímóti okkum. Har
var serliga ein mamma, sum ofta rennur fram fyri meg. Sonur hennara [helst
Karl Joensen] doyði, og vit høvdu altíð verið vinmenn. Eg minnist, at hon tók
um hálsin á mær og vildi bara ikki sleppa mær aftur. Vit fylgdust so øll við líkunum heim í kirkjuna. Líkini til Tjørnuvíkar fóru dagin eftir, og jarðarferðin
var sama dag í báðum støðum, so vit sluppu ikki at fylgja, men vit vóru so
ein sunnudag aftaná í Tjørnuvík.

Ziska Jacobsen:
Rópini frá teimum neyðstøddu gav nýggja megi
Tað var so heppið, at tað av reinari tilvild fekst ein bandupptøka av frásøgnini
hjá Ziska Jacobsen um hesa vanlukku, og er hon eitt heilt serligt íkast til hesa
frásøgnina.
Ziska dámdi ongantíð at tosa um vanlukkuna við „Ernestinu“ og so avgjørt
ikki alment. Hetta var tað vanliga, tá ið menn høvdu verið úti fyri slíkum
ógvisligum hendingum.
Tó er til skjals ein útvarpssamrøða, sum útvarpsmaðurin Árni Absalonsen
hevði við hann í 1971.
Tá var Ziska 71 ára gamal, og søgan um, hvussu hetta eydnaðist, er henda:
Árni var farin til Klaksvíkar at vitja. Har var hann farin til Eskild Norðbúð
at klippa sær. Eskild var sonur motorpassaran á „Ernestinu“, Poul Joensen.
Eskild spurdi tá Árna, hví Útvarpið ikki gjørdi eina samrøðu við Ziska
um tilburðin við „Ernestinu.“ Árni svaraði, at Ziska var einki fyri at tosa um
hetta. Hann visti, at Niels Juel Arge hevði roynt at fáa eina samrøðu við Ziska,
men tað hevði ikki eydnast.
Tá helt Eskild, sum var væl skorin fyri tungubandinum, at hann hevði ofta
tosað við Ziska um hetta. Hann ivaðist ikki í, at hann skuldi fingið Ziska at
sagt Útvarpinum frá tilburðinum.
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Longu sama kvøld ringdi Eskild til Árna, sum var staddur heima hjá foreldrunum í Klaksvík og segði við hann: „Eg eri inni hjá Ziska, og hann hevur
játtað at greiða frá.“
Árni sigur, at tað var av berari tilvild, at hann hevði bandupptakara hjá
sær. Tað vóru bara nakrir metrar millum húsini, og Árni var skjótur oman
til Ziska. Men hann var púra ófyrireikaður, tí hann hevði ikki væntað hetta.
Vit endurgeva hesa samrøðuna nærum orðarætt. Vit fáa váttað ta myndina,
vit hava av einari lítillátnari hetju. Einki reyp, kanska mótsatt. Í hesi frásøgn
er tó ikki rættiliga alt við. Ziska fortaldi fyri Eskildi, at tá ið hann hevði
svomið í land av „Ernestinu“, var hann fullkomiliga lúgvaður og føldi seg ikki
føran fyri at taka sær nakað til. Men tað, sum gav honum nýggja megi, var,
tá ið hann hoyrdi rópini frá sínum framvegis neyðstøddu feløgum umborð á
sundurknústa skipinum.
Í samrøðuni greiðir Ziska fyrst frá, at hann var 13 ára gamal, tá ið hann fór
til skips á fyrsta sinni.
Um hesa minniligu ferðina við „Ernestinu“ sigur hann, at teir komu yvir á
Suðurlandið fyrst í mars mánaði. Teir høvdu mest fiskað á Selvogsbankunum,
men so hendi hetta tann 26. mars, at teir fóru á land.
Tað serliga við hesi frásøgn er sjálvsagt, at her fáa vit hana frá sjálvum
høvuðspersóninum, og hetta er sjálvsagt eisini kensluborið.
Ziska og konan
Johanna.
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Frásøgnin hjá Ziska:
Vit høvdu fiskað eitt sindur tann dagin, men lítið. Vit hálaðu av og góvust at
fiska fyri illveður.
Tað varð lagt inneftir. Tað var ligið inneftir, og tað var meira at kallað illveður. Tað var eitt ordiligt illveður, ja. Eg arbeiddi í lastini. Vit vóru nakrir
mans í lastini. So var tað við eitt vekk, at tað varð rópt, at vit fóru á land. So
fóru vit upp, vit sluppu uppaftur.
Var tað myrkt tá?
Tað var myrkt, ja. Tað var um 10 tíðina. Eg veit ikki. Tað gekst ikki væl at
sleppa upp hjá nógvum. Eg veit ikki, hvussu allir sluppu uppaftur.
Og tit sóu einki, hvussu tað sá út á landi?
Nei, nei, tað var heilt myrkt og tjúkt í kavaroki tá og nakað nógvur vindur.
Eg fór so ongantíð niður undir aftur. Eg fór fram á bógvin beinanvegin, og
tað fóru teir flestu. Tað var einki at gera. Skipið var farið á land, tað var einki
at gera við tað. Sum vit stóðu har, fór ein maður nú og annar tá, so tað var
ringt skil, einki soleiðis stuttligt. Tað vísti seg at vera leingi, til dagur kom,
náttin var long. Bestimaðurin og eg, vit stóðu saman við Sigmundi Brest úr
Skúvoy, og vit hildu í hvønn annan. Jóan Magnus [bestimaðurin], hann fór
avstað, hann fór á sjógv. Og eg mátti so sleppa honum. So, tað var ikki nakað,
sum æt. Tað var eitt grúiligt tumultur, sum tá var, og einki kundi gerast, fyrr
enn tað lýsti. Eg veit ikki.
Hann [skiparin] snakkaði so við meg um at royna at fara í land. Eg dugdi
væl at svimja, men tað var ikki tespiligt at fara. Mær hevði dámt betur at farið
leysur, men tað hildu hinir ikki.
Og tá var tað blivið ljóst?
Ja, tá var tað blivið ljóst. Tá sást land, og tað var berg fyri, kunnu vit kalla.
Har var ein urð, og til alt held var fjøra, men tað var nógv brim.
Var tað langt í land?
Ja, tað var nokk so langt. Eg fór so. Eg dugdi væl at svimja, so tað hugsaði
eg einki um.
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Tygum svumu nógv sum yngri?
Grúiliga nógv, ja, ja. Tað vóru nógvir javnaldrar hjá mær, sum svumu nógv.
Ja, so fór eg at royna. Jú, tað gekst illa at sleppa á land, men tað endaði við,
at eg slapp á land.
Og høvdu tygum enda á tygum, tá ið tygum komu á land?
Nei, tá hevði eg ikki enda á mær. Eg loysti endan av mær, tí hann darvaði
meg so nógv.
Men tygum fóru ikki aftur á borðið álíkavæl?
Nei, ikki aftur á borðið.
Tá ið so tygum komu upp á land, hvussu var so at koma upp?
Tað var ringt at koma upp. Tað var grúiliga strævið at koma úr briminum
upp í urðina. Tað var ringt. Men sum sagt, eg slapp upp. Tað var leingi, tað
var tað, men eg slapp upp á land. Teir róptu so grúiligt úti frá skipinum, tað
hoyrdi eg, men eg hoyrdi lítið, hvat tað var. Men sum eg skilti, knýttu teir
eitt bjargingarbelti í eina línu at reka í land, og eg sá tað. Tað kom inn ímóti
landi hetta bjargingarbeltið. Tað gekst illa at fáa tað, men til alt held var ein
fiskihaki komin har. Hann var nokk so langur, og eg fekk í bjargingarbeltið.
So skundaði eg mær at gera fast um ein stein, ein klett. Tað tók eina góða
løtu, so nú koma teir, nú kemur onkur í land, tað sá eg.
Teir komu í land eftir endanum?
Ja, eftir endanum. Vindurin var nú grúiliga nógvur, men tað vísti seg fyri
mær, sum um at tað bleiv minni brim, tá fjøra bleiv. Eg veit ikki, hvør ið kom
aftaná annan, tað veit eg ikki.
Men eg fór so at royna alt fyri eitt, tá nakrir vóru komnir, at fáa at vita,
hvussu vit skuldu sleppa upp. Har var so grúiliga høgt, høgur bakki. Skalvurin
var so stórur, men eg slapp upp ígjøgnum kavan.
Tað vóru forskelligir, sum lyftu meg, sum hjálptu mær upp. Eg veit ikki, eg
var grúiliga illa komin, og eg minnist til tað, tá eg kom upp á bakkatromina.
Tá var nokk so langt millum kavan og bakkan, tað var opið niður ímillum.
Eg veit ikki, so skavaði eg og skavaði og skavaði. Tað endaði við, at eg slapp
upp, men eg var grúiliga illa fyri.
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Tað vóru kanska fleiri, sum vóru illa komnir?
Ja, teir vóru illa komnir, men tað máttu teir vera.
Og hvussu nógvir mans vóru tit so, sum bjargaðust?
Vit vóru 17.
Tað vóru so níggju, sum fórust?
Ja.
Kláraðu allir menninir seg, allir teir, sum komu á land?
Illani, vit máttu seta tveir eftir, søgdu teir. Eg var uppi í teimum fyrstu, og
teir royndu at fáa meg heim fyrst. Ein doyði. Summir vóru næstan naknir,
summir vóru skóleysir.
Teir hava ikki fingið tíð at lata seg í?
Nei, tað vóru ringar umstøður, og tað var so ringt í sjónum.
Og høvdu teir so hingið hálvnaknir í rigninginum alla náttina eisini?
Ja, tað kunnu vit kalla. Tað vóru fáir, sum vóru í oljuklæðum. Eg var so ikki
í oljuklæðum. Eg hevði onga húgvu, tað minnist eg væl. Eg hevði arbeitt í
lastini, og eg fór beinanvegin upp í rigningin.
Og so fór eg niður aftur, tí eg visti ikki, hvar eg skuldi vera. Alt kundi fara
hvørja løtu. Tað var meira brim enn so.
Tá tit komu upp – har var jú einki hús fyri?
Einki hús var fyri, nei. Men vit vistu, hvar vit skuldu ganga, tí vit vistu, hvar
vit vóru. Tað varð farið vestureftir.

Fyrst gingu teir seg fram á Selvogsvitan.
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Og sóu vit fýrtornið á Selvogsnesi fyrst. So bleiv gingið, so bleiv gingið, og
so komu vit til hús, sóu nøkur hús. Tað var so nógvur kavi.
Vit vóru grúiliga væl móttiknir. Og eg fór so í song beinanvegin. Eg visti
so ikki meir, hvat ið gekk fyri seg tá. Og eg minnist væl til, tá eg vaknaði upp
aftur, var seingin full av ull. Har var grúiliga smáligt í tí húsinum, sum vit
komu til. Men rímiligt, tey royndu, hvat tey kundu.

Hetta er tað, sum er eftir av bóndagarðinum, sum manningin á „Ernestinu“ kom til.

Skipið, var tað liggjandi so leingi, tit sóu?
Ja, so leingi, vit sóu. Men tað fór vist nakað skjótt. Vit fóru nakrir, sum orkaðu at fara út aftur morgunin eftir. Tá var hvørki eitt ella annað at síggja. Vit
funnu trý lík har. Tað var einki at gera við.

Hesin krampi av „Ernestinu“
er tað einasta av skipinum,
sum kom heim aftur. Hann
tók Eli Elttør við sær.

182

Hvussu komu tit so heimaftur?
Vit komu við „Verdandi“, Elias Sofus Hansen í Norðragøtu førdi hana. Hann
var inni á Tórleifshøfn, og hann kom eftir okkum. So førdi hann okkum til
Grindavíkar. Har komu bilar eftir okkum og koyrdu okkum til Reykjavíkar.
Vit fóru so heim við „Drotningini“.
Ziska, tygum fingu fleiri heiðurstekin fyri hetta bragdið?
Ja, eg fekk fleiri heiðurstekin. Eg fekk eitt gullur frá ministeriinum.
Tað var Sjófartsministeriið?
Tað var Sjófartsministeriið. Og so fekk eg eina medalju frá Carnegiefondinum.
Og tygum fingu pengar eisini?
Ja, pengar eisini.

Beskeðin hetja
Her endar samrøðan. Tað er týðiligt,
at Ziska ikki hevur hug at tosa um
tann heiður, sum er vístur sær. Hetta
lítillátni ger hann tó ikki til minni
hetju. Men hann fekk millum annað
800 kr frá Carnegiegrunninum. Hetta
var ein heil ársløn hjá fiskimanni tá á
døgum. Her kann eisini verða skoytt
uppí, at Ziska frá teimum, sum komu
frá vanlukkuni við lívinum, fekk eina
myndabíbliu og eina ljósakrúnu, sum
framvegis er í ættini.

Jákup Ziskason við ljósakrúnu, sum pápi
hansara fekk frá sínum skipsfeløgum.
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Til Ziska Jacobsen. Klakksvík. Ein gáva við tøkk fyri at tú, við Guds hjálp, svam í land av
„Ernestinu“ hin 27. mars 1930 og vit harvið reddaðust. Frá okkum, ið eftir livdu.

Koman til Reykjavíkar
Her kann eisini nevnast, at menninir komu til Grindavíkar við „Verdandi“ kl.
7 á kvøldi og komu til Reykjavíkar við bili kl. 10. Tveir teirra komu at gista
á sjómansheiminum hjá Frelsunarherinum í miðbýnum, meðan 15 gistu á
Hotel Heklu. Hetta var sama hotellið, har manningin á „Acorn“ búði aftaná
sorgarleikin har umborð í 1928.
Líkini vórðu sett inn í eitt kapell. Her helt ein prestur talu yvir teir deyðu,
og manningar á føroyskum skipum, sum lógu á Reykjavík, vóru eisini til
staðar. Tá var eisini sungin sangur við eini heilt serligari søgu. Hann var funnin í lummanum á tí deyða Jógvani Thomassen.
Í Reykjavík máttu teir eisini keypa klæði. Tað var Sámal Ellingsgaard úr
Miðvági, sum skipaði fyri hesum. Teir keyptu í part fyri upp í kr. 100, og
rokningin varð send donsku sendistovuni í Reykjavík.
Tryggingin kann so neyvan hava tikið við hesi útreiðslu, tí tá ið menninir
koma heim aftur, verða teir kravdir eftir pengum. Tað var ymiskt, sum tað
var goldið, tí heilt fram til 1934 fóru hesar innkrevjingar fram. Hesa tíðina
høvdu fiskimenn ikki pening til slíkar eykarokningar. Onkur fekk at enda sína
skuld eftirgivna.
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Eliseus hoyrdi framvegis rópini
frá teimum druknandi
Maud Heinesen er fyri at takka, at varðveitt er frásøgn hjá einum av teimum,
sum vóru bjargaðir av „Ernestinu“. Maud var ein fróðarkvinna og vaks upp
hjá fróðarfólki, Lisu og Eliseusi Jacobsen av Syðradali á Kalsoynni.
Lisa f. Toftegaard var fødd 1899 og doyði í 1992. Hon vaks fyrst upp í
Mikladali og síðan í Leirvík.
Tað var hon, sum undir 1. veraldarbardaga fekk hugskotið at reinsa motorar við landi. Teir vóru so dálkaðir, tí tá máttu teir brúka lýsi til brennievni.
Hetta hugskot varð roynt av tí kenda maskinmanninum Andriasi á Oyrarbakka, og tað riggaði! 80 ár seinni kom vísindin eftir drúgvar royndir til, at
land veruliga reinsaði motorar!
Lisa bleiv trúlovað við Eliseusi Jacobsen av Syðradali, tá ið hon var um 20
ára gomul, men hon fekk so tuberklar og var sjúk í fleiri ár. Tískil giftust tey
ikki fyrr enn í 1927. Fyrstu árini búðu tey á Syðradali inni hjá foreldrum hjá
Eliseusar, Símun Paula og Julionnu.
Tey fingu eingi børn sjálvi, men tey tóku tvey til fosturs. Tey vóru Maud
og Jógvan Tróndheim, sum vóru systkinabørn.
Lisa og Eliseus
Jacobsen.
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Lisa var framúr at siga frá. Tað lá raðið fyri henni, og sera gott minni hevði
hon. Hon dugdi væl at taka til. Í Útvarpinum var hon fleiri ferðir, og mong
eru tey orð og tær máliskur, Maud skrivaði upp eftir henni til orðasavnið á
Føroyamálsdeildini. Sjálvt á gamalsaldrinum dugdi Lisa at siga frá ættarviðurskiftum langt aftur í 19. øld, og hon kundi nevna øll hesi ymisku fólkini við
navni. Søgur, hon hevði hoyrt ella lisið sum barn og ung, kundi hon taka
uppaftur orð fyri orð.
Eina svára hending vendi hon ofta aftur til. Tað var, tá ið „Ernestina“ gekk
burtur. Eliseus var millum teirra, sum komu heim aftur.
Maud fekk í 1976 fosturmammuna at tosa inn á band ymiskt, sum hon
hevði upplivað. Heilt stutt áðrenn Maud gjørdist deyðiliga sjúk, avráddu vit
bæði at prenta hesa frásøgnina í FF-blaðnum. Av tí sama fekst eisini bjargað
enn eitt íkast til søguna um „Ernestinu“. Samrøðan millum Maud og Lisu
var henda:

„Ernestina“ var tað ringasta
Tað ringasta av øllum var, tá ið so Eliseus forlisti oman á tað heila. Eg var so
glað, tá ið hann var heima, so leingi sum mamma hansara livdi. Men tá ið
hon var deyð, tá er tað, hann fer yvir á Suðurlandið og forlistir við „Ernestinu“ og kemur aftur sum eitt vrak.
Hvussu upplivdu tygum tað?
Tað var forferdiligt, tað kanst tú ætla. Vit vistu einki. Eg kann ikki siga, at eg
nakrantíð havi verið varskógvað við at hava sæð nakað ella hoyrt nakað, men
eg havi verið plágað av dreymum gjøgnum alt mítt lív. Og soleiðis var tað tá
eisini. Eg droymdi aðru náttina fyri, sum hetta her hendi, at vit bæði Eliseus
skuldu fara heim til Húsar í kirkju. Eg veit ikki, hvussu eg var klødd, men
eg helt hann vera so grúiliga fínan. Tá ið vit koma heim til tey fyrstu húsini
á Húsum, nú stendur garðurin í einum veldigum blóma við reyðum rósum.
Eg sigi við hann: „Merkverdugt, sum gróðurin kemur tíðliga í ár“. Tá ið vit
koma longur heim og skulu fara oman í kirkjuna, nú er hann vekk. Ein á
rennur oman við kirkjuni, og eg fari út ímóti ánni. Nú rópar eitt: „Tú Lisa,
um tú skalt redda tær træið, so krevur tú at gera tað, tú kanst.“ Eg hyggi runt
um meg. Nú síggi eg, at áin leyp. Hon kemur brølandi omaneftir. Eg bori
føturnar niður í sandin og kasti meg út eftir einum træi, sum kemur rullandi
í ánni. Eg fekk tað inn soleiðis við tveimum fingrum. Eg taki stammuna upp,
og eg sigi við meg sjálva: „Ja, træið havi eg fingið, men tað er eisini so bert,
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so bert, ikki eitt blað á tí.“ Eg skal siga tær tað, at tá ið eg vaknaði, reistust
hárini á høvdinum á mær. Eg visti ikki, hvat tað var, hvørki so ella so. Og
annan dagin eftir, nú frætta vit um forlissið.
Hvussu frættu tit tað?
Armgaard, kona Dáva í Gerðum, ringdi yvir og segði, at hon hevði fingið
telegramm, at „Ernestina“ var forlist, og teir vóru 9 av 26, sum vóru deyðir,
men Eliseus livdi enn. Hon visti ikki, hvussu tað bleiv.
Vistu tey, hvørjir livdu eftir?
Teir vistu, hvørjir vóru deyðir tá. So fekk eg aftur telefonboð seinni um dagin.
Armgaard sigur, at nú er ein maður deyður afturat. „Og Gud viti, hvussu hinir
mugu hava tað. Eg skal royna at fáa tær boð. Um nøkur góð boð eru, skal
eg royna at ringja tey til tín.“ Morgunin eftir, tá ið eg var uppi, veitst tú, eg
hevði einki sovið hesa náttina, sigur gamli Símun Pauli, pápi Eliseus, at hann
vildi ikki hopa, at Eliseus doyði, og at Várharra skuldi vera so óbarmhjertigur
at lata seg liva og taka hann úr húsinum. Tú veitst, hvussu menniskjan er. Eg
sigi, at „tað má vera, sum Gud vil. Vit eru í hansara hondum, og hann ger
við okkum, sum hann vil.“
Nú kemur Lena við einum telegrammi til mín. Eg sigi: „Lena, nú eri eg
so ússalig, eg havi einki sovið í nátt. Tygum fara ikki út frá mær, fyrr enn eg
havi lisið telegrammið.“ „Jú,“ sigur hon, „hetta telegrammið kanst tú lesa í
frið, tí tað hevur eingi ring boð.“ Nú er tað Eliseus sjálvur, sum telegraferar:
„Eg havi tað gott eftir umstøðunum, men hvussu hava tit tað? Svarið!“ Tá
vóru teir komnir til Reykjavíkar. Armgaard segði, at teir skuldu koma heim
við „Drotningini“. Teir høvdu biðið hana sett inn í Kalsoyarfirði, so menninir
kundu koma hendavegin. Tá er tað, Armgaard sigur: „Nú mást tú royna at
taka teg saman og koma inn, so vit kunnu taka ímóti teimum, tá ið teir koma,
tí tú veitst, hvussu illa teir eru komnir.“
Eg skal siga tær tað, at tá ið eg sá hann tað kvøldið, teir komu at landi, tá
kom hetta træið fram fyri meg. Hann sjálvur var komin, men hann var ikki
í einum klodda av tí, sum eg hevði givið honum, ikki einum einasta einum.
Alt var nýtt, sum hann var í, so stammuna hevði eg fingið, men heldur einki
annað.
Men tú trýrt ikki, hvussu langt niðri hann var í langar, langar tíðir. Hann
svav ikki og át ikki. Nýrað og alt var fyrigingið. Og tað eri eg klár yvir, at
nýrað er blivið sjúkt tá. Tað hevur verið kroyst upp á eitt ella annað umráði.
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Hann segði eisini altíð, at beinið var stívt og fylgdi ikki við, tí hann hevði
ligið undir bátinum. Teir fingu ein sjógv, og báturin holvdist út yvir fleiri, og
hann var ein av teimum. Tað var redningsbáturin, teir høvdu við. Teir skuldu
royna at draga hann fram ímóti gronini. Ein fylling kom, og hann holvdist
út yvir teir og brotnaði sundur. Hann segði, at tveir tjørnuvíkingar, pápi og
sonur, fórust báðir, doyðu upp á staðið. Ein úr Kunoy, sum æt Rasmus, hann
bløddi bæði gjøgnum nøs og munn og allastaðni, so forsvann hann. Teir vistu
ikki, hvussu hann fór. Tá hevur Eliseus fingið ein stoyt, tí hann segði, at tað
var, sum alt doyði. Altíð var hann ísakaldur sum gler, og tað var allan vegin
ígjøgnum heilt upp undir herðarnar.
Tosaði hann nakað um tað í fyrstani?
At begynna við segði hann einki, bað
meg vælsignaða ikki snakka við seg.
Hann hoyrdi skríggini frá teimum enn,
hoyrdi neyðarrópini. Hann segði, at
hann mátti siga, tað var ofta soleiðis, at
tá ið ein tagnaði, doyði, vóru teir glaðir
yvir, at so hoyrdu teir ikki tað skríggið.
So tú kanst ætla, tað hevur verið ein
forferdilig neyð, teir hava verið í. Tað
var so leingi, góða, frá klokkan tíggju
um kvøldið. Ikki komu teir til fólk fyrr
enn klokkan tvey dagin eftir við ongum
bita og ongum nøkrum. Ísakaldir! Og
so komu teir enntá til køld hús og eingi
klæðir. Men tað er, sum langabbi tín
segði: „Menniskjað kann útstanda nógv,
áðrenn tað doyr.“

Dávur í Gerðum var skipari á
„Ernestinu“.

Einastandandi frásøgn
Henda frásøgnin er enn ein nemandi frásøgn um ta ræðuligu støðu, manningin á „Ernestinu“ var í. Men hon er eisini ein framúr frásøgn um, hvussu
tey heima upplivdu hetta.
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Sjóforhoyrið
Tann 5. apríl, stutt eftir at manningin var komin heim aftur, var sjóforhoyr á
sýslumansskrivstovuni í Klaksvík.
Sjórætturin var mannaður soleiðis, at Norðoya sýslumaður var formaður.
Hans Erik Olsen og Johannes Jacobsen vóru sjórættarlimir.
Sjóforhoyrið er í síni heild útgivið sum serprent av Norðoya Fornminnafelag.
Nærum allir av manningini vórðu avhoyrdir. Fyrstur at verða avhoyrdur var
skiparin Johan David Joensen, Dávur í Gerðum.
Skipið lá jú bakk, og ætlanin var at sigla inn móti landi og síðan at venda
út aftur, sum vanligt er, tá ið tað verður ligið bakk. Men tað gekk nógv skjótari móti landi, enn skiparin roknaði við. Hann helt orsøkina vera streymurin
móti landi. Hann hevði seinni hevði hoyrt, at tað var serliga harður streymur
hetta kvøldið.
Skiparin helt so, at tað var tíð at venda, og hann gav boð um at starta
motorin. Men hetta var júst ov seint, og úrslitið vita vit.

Veðrið
Norðoya Fornminnissavn hevur fingið til vega veðurmátingar har á leiðini
hesar báðar lagnudagar 26. og 27. mars 1930. Mátingar vóru gjørdar í Grindavík, Vestmannaoyggjunum og Eyrarbakka fleiri ferðir um dagin.
Her sást, at hitin hevur ligið um frostmarkið og niður í 4 kuldastig. Tað
hava verið kavaælingar, og ein slíkur hevur verið, tá skipið sigldi á. Skrásetingarnar vísa, at tað hevur verið upp í vindstyrki 9, 21-24 m/s í Vestmannaoyggjunum, men á Eyrarbakka, sum er á leiðini, har „Ernestina“ fór á land, var
vindstyrkin 6, 11-14 m/s, av landnyrðingi. Tað kunnu tó hava verið avvik
millum mátingarnar. Lufttrýstið lá í øllum støðum um 1000 mb.
Hetta bendir ikki á, at tað hevur verið av mesta vindi og kulda, men kortini
nóg mikið til, at tað hevur kenst sera kalt hjá monnunum í teirri støðu, teir
vóru í.

Viðurkenning frá Stauning
Tann 17. november 1930 skrivar Thorvald Stauning, sum tá umframt at
vera forsætismálaráðharri eisini var sjóvinnu- og fiskimálaráðharri, bræv til
Hjalmar Ringberg, amtmann. Har verður millum annað sagt – eftir at fyrst
verður greitt frá bjargingarbragdinum hjá Ziska:
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„I denne anledning skal man, ved at meddele, at Ministeriet for Søfart
og Fiskeri har besluttet at tildele Fisker Peter Ziska Jacobsen en Erindringsgave som Paaskønnelse for den af ham ved den omhandlede Lejlighed udviste
modige og behjertede Optræden, anmode Hr. Amtmanden om at ville være
ulejliget med at tilkalde den paagældende Fisker og overfor ham give udtryk
for Regeringens Paaskønnelse af og Tak for den af ham ved den omhandlede Lejlighed udførte Redningsdaad samt at overrække ham det Dem her i
Ministeriet under 13. d.M. overleverede Guldur med Inskription som et Minde om Begivenheden.
Det tilføjes, at man vilde sætte Pris paa at modtage Meddelelse om Erindringsgavens Overrækkelse.
Th. Stauning
/Emil Krogh

Hvør var Ziska?
Pápi Ziska var sonur tann í Norðoyggjum so væl kenda Gøtu Jákup. Hann var
næstelsti sonur í Tjørnustovu í Norðragøtu, sonur Jákup og Siggu Malenu,
ættað úr Leirvík. Tann elsti, Óli Jákup, gekk burtur 37 ára gamal og ógiftur,
við „Nólsoyinginum“ í 1884 á Fuglafjarðarboðunum á veg heim av útróðri.
Beiggi Ziska, Óla Jákup, kendur í Klaksvík sum „Ekspress“, varð uppkallaður
eftir honum.
Jákup var tiltikin at vera raskur, og tað er ikki smávegis av dyrkaðum lendi,
sum liggur eftir hann millum Garðarnar, har hann búsettist. Tað sigst, at
Jákup var líka raskur og ágrýtin at velta, eftir at hann misti annað beinið.
Hetta forðaði honum heldur ikki í at gerast av raskastu útróðrarmonnum.
Børnini hjá Jákupi og Marin Malenu vóru Jákup, Christoffer, Jógvan, Óli
Jákup, Markus, Sigga g. Mikkelsen, Oluffa g. Niclassen, Ziska og Hjalmar.
Hetta er blivin ein ótrúliga stór ætt, sum hevur gjørt seg galdandi á nógvum
økjum bæði í Klaksvík og Føroyum sum heild.
Ziska sjálvur av bestu svimjarum. Hann fekk roynt seg í svimjing á Borðoyarvík, har tey jú búðu.
John Reid Bjartalíð skrivaði um beiggjarnar millum Garðarnar, at frá tí, teir
dugdu at halda í árini, vórðu teir hildnir til bátin. Allir gjørdust teir havsins
synir burturav og royndust sum rættir menn.
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Partur av húskinum hjá Gøtu Jákupi. Aftanfyri v.f. Ziska, Marin Malena, mamman, og
systrarnar Sigga og Oluffa.
Frammanfyri Hjalmar, Jákup, pápin, og Sámal (Heldarskarð).

Ziska sjálvur
Ziska giftist í 1923 við Johonnu Johansen av Vágheygnum. Hon var dóttir
Lisu og Lamba Johann, kendur útróðrarmaður. Sagt varð, at Johanna var
óføra røsk og fryntlig.
Tey áttu 9 børn: Annu g. Høgnesen, Margit g. Joensen, Poulinu g. Jacobsen, Johan, Hjørdis g. Hansen, Elinborg g. Mortensen, Hergerð g. Samuelsen,
Benrosu g. Joensen og Jákup.

Tíðin eftir „Ernestinu“
Tá ið Ziska doyði í 1985 skrivaði John Reid Bjartalíð um Ziska:
„Í 1931 fór Ziska aftur til skips sum bestimaður við tí nýggja skipinum
„Skálanes“, sum hansara gamli skipari, Dávur í Gerðum, hevði latið bygt í
Frankaríki. Hann var leingi bestimaður við Dáva og var væl dámdur umborð
á sama hátt sum í heimalívinum, tað var Ziska.
Hann strevaðist undir krígnum bæði sum siglingarmaður við ísfiski til onglandsmarknaðin og sum útróðrarmaður.
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Ziska var áltismaður. Hann
gjørdist eisini nevndarlimur í
Klaksvíkar Útróðrarfelag.
Standandi eru Hans
Pauli Klein vinstrumegin
og Hans Jacob Frederiksen. Sitandi J.P. Kjelnæs og
Ziska. Bróðursonur Ziska,
Henry Mellemgaard, vantar á
myndini.

Tá ið Klaksvíkar Útróðrarfelag varð stovnað undir krígnum, kom hann í
nevndina. Komin nakað væl upp í árini gjørdist hann arbeiðsformaður hjá
Kjølbro. Hann átti fólkatekki, lættur var hann á sær og kimiligur, vælsintur
og sum fuglurin á morgunstundini. Nógv royndur sum yvirmaður umborð á
skipi, so hann átti møguleikarnar at leiða fiskaarbeiði, sjálvt um hann var farin um tað besta. Til bar. Ziska royndist góður maður í lítla samfelag okkara,
eingin ivi um tað. Hann var sínum heimi ein góður húsfaðir.
Lítið er at ivast í, at sum tann trúgvi kirkjugangari hann var, so var tað ein
holl og dygg lívsstyrki at seta sítt álit á Harran. Tað gjørdi Ziska.
Tað seinasta lívspetti kom at kennast hesum mæta kappa stríggið, tí hann
fekk ringa heilsu at stríðast við. Ikki óhugsandi, at ovmikið hevur staðið
á viðhvørt. Nú er tú sloppin til hvíldar í tí ævigu sæluni aftaná væl útint
foldarlív. Tú legði góð og dygdarrík minni eftir teg, tínum børnum til æru,
næstringum og okkum mongu, sum kendu teg, til gleði.“
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Onnur minni um Ziska
Ziska verður framvegis mintur við virðing. Ein busta av honum stendur í
svimjihøllini í Klaksvík og minnir tey ungu ættarliðini um henda úrmælingin,
sum lærdi at svimja undir heilt øðrum umstøðum enn tey.
Norðoya Bjargingarfelag fekk fyri nøkrum árum síðan ein bjargingarbát, og
hann varð eisini kallaður „Ziska.“

Ein heilt serlig mynd av „Ernestinu“
Myndin á síðu 195 av „Ernestinu“ hevur eina søgu, sum neyvan hevur sín
líka. Myndina átti Eskild Norðbúð, sonur Poul Joensen, ið var motorpassari
á „Ernestinu“.
Poul var júst komin hvítklæddur úr koyggjuni at starta motorin, tá ið skipið
fór á land, og hann fekk tí ikki høvi at lata seg betur í. Tí var hann serliga illa
fyri í tí, sum hendi.
Í sambandi við minningarferðina til Íslands í 2000 kom henda myndin
undan kavi. FF-blaðið lænti myndina, og Eskild greiddi frá søguni um hana
og annars um tær umstøður, sum hann visti at siga frá viðvíkjandi pápanum
í sambandi við henda tilburð.

Eskild: Teknaði „Ernestinu“ eftir munnligari frásøgn
„Hetta er ein mynd av „Ernestinu“, ið
pápi mín, sum var motorpassari við, fekk
teknað, meðan hann lá á Ríkissjúkrahúsinum á sumri 1930. Hann lá saman
við manni, ið hevði handalag at tekna.
Eftir samrøðu við pápa um, hvussu
„Ernestina“ sá út sum skip, teknaði
hesin maður hetta bílætið av henni. Man
sær, at maðurin hevur signerað bílætið
við navninum C. Jensen og árstalinum
1930.
Pápi var altíð glaður fyri bílætið og
plagdi at siga, at soleiðis sá „Ernestina“
út. Hon var tiltikin vøkur skonnart.

Tað var eitt undur, at Poul Joensen kom
livandi frá vanlukkuni við „Ernestinu“.
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At pápi endaði á Ríkissjúkrahúsinum á sumri 1930 var av løstunum, ið
hann fekk hasa náttina. Likam hansara var mest sum alt stirðnað, sum tað var.
Tá ið teir, ið vóru eftir á lívi, skuldu fara at royna at vinna upp hús, vóru teir
ikki mentir at taka pápa við. Hann var ikki gonguførur. Teir máttu lata hann
liggja eftir undir einum varða saman við Jógvani Thomassen, sum doyði seinni.
Komnir til Selvogar bað Eli Elttør ein mann koma við sær, hagar pápi mín
lá, og fóru teir avstað við hesti og sletu. Tað var langt at ganga, umleið tveir
tímar. Teir tóku so pápa og tann deyða
mannin, Jógvan, heim til húsa. Tá var
pápi meira deyður enn livandi. Men lív
fingu teir aftur í hann. Løsturin, sum
hann hevði fingið av kuldanum, hevði
gjørt nógvar liðir á likaminum stívar, so
hann mátti á sjúkrahús. Fyrst var tað
í Klaksvík. Men her fingu teir ikki lív
í allar liðirnar, og varð hann sendur á
Ríkissjúkrahúsið. Har gekk betur, og lív
fingu teir í allar liðirnar uttan fremsta lið
á aðrari stórutá. Hana tóku teir av honum, og var hetta einasti varandi løstur,
ið pápi fekk.
Hann var tá 39 ár, og hann livdi, til
hann var 85 ára gamal. Hann helt fram Eskild Norðbú, sonur Poul, hevur
sum sjómaður, motormaður, til hann greitt frá søguni um pápa sín og um
myndina.
gavst sum 70 ára gamal.

Poul livir ikki enn?
Sjálvur var eg við elsta soni mínum, Jógvani, í Íslandi í 1966, og sjálvandi
ætlaði eg at síggja staðið, har „Ernestina“ fór á land. Men eg var so óheppin,
at henda dagin var so tjúkt í mjørka, at tað gjørdist einki. Men eg var í Selvogi
henda dagin. Har fekk eg samtalu við mannin, sum saman við Eli Elttør við
hesti og sletu var eftir pápa.
Hann spurdi meg, um eg kendi motorpassaran á „Ernestinu“. Tá ið eg
segði, at tað var pápi mín, var hann ógvuliga rørdur og segði, at hann mundi
ikki liva longur. „Jú,“ segði eg, „hann livir enn og var sum sjómaður í Íslandi
í fjør.“ „Nei, hvat sigur tú, hvør skuldi trúð slíkum,“ svaraði hann aftur.
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Myndin er nú aftur á Ríkissjúkrahúsinum
Hetta var frásøgnin hjá Eskildi, og ein kann ikki annað enn undrast á, at ein
tilvildarligur dani bara eftir munnligari frásøgn kann hava gjørt eina tekning,
sum líkist so væl. Tað áhugaverda er eisini, at tekningin enntá er í litum.
Sjálvur var eg í 2000 til eina stutta viðgerð á Ríkissjúkrahúsinum. Tá gav eg
teimum ljósprent av hesi myndini saman við frásøgn um tilburðin.
Tekningin varð handað listafelagnum á Ríkissjúkrahúsinum. Myndin og
søgan um hana varð eisini endurgivin í starvsfólkablaðnum hjá Ríkissjúkrahúsinum, sum kallast Riget.
Tískil kann sigast, at myndin er komin aftur, haðan hon kom.

Tekningin á Ríkissjúkrahúsinum av „Ernestinu“.

Jógvan hevði sangin til jarðarferðina í lummanum
Jógvan Thomassen var maðurin, sum doyði, eftir at hann var komin á land.
Hann var stak illa fyri og hevði fingið snudd í bjargingini, tá ið hann fekk
eina stúttu á seg, áðrenn hann kom upp á land.
Jógvan mátti dragast upp á bakkan, og hann kláraði ikki at ganga serliga
langt. Tískil varð hann settur undir ein varða, so menn kundu koma eftir
honum aftur. Hetta var sjálvsagt gjørt so skjótt, tað var gjørligt, men tá var
hann deyður.
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Her er eisini ein sjáldsom søga. Í lumma hansara varð tá funnin ein sangur,
sum hann sjálvur hevði yrkt, og ljóðaði hann soleiðis:

Hvør veit at siga tíð og stund
Lag: Paa Golgata min Frelser led.

Hvør veit at siga tíð og stund
tá eyga leggjast skal í blund
og ikki opnast aftur her,
tí kaldi deyði komin er?

Hans kærleiksgerð er undurfull
og meira verd enn góðs og gull,
tonk, teg, mín vinur, elskar hann,
tí Kristi blóð á krossi rann.

Niðurlag:
:,: Kom vinur kom, kom vinur kom
og kasta teg í Jesu favn,
tí bara trúgv á krossins verk
teg føra kann í Himmalhavn. :,:

Kom tú, sum vorðin gamal er,
og tú, sum reyðar kinnar ber,
hoyr Jesus rópar, svara jú,
eg komi, Jesus, frels meg nú.

Hann ræður, sum tær lívið gav,
nær skerast skal lívstráður av,
og orð hans minna teg og meg,
at lívið er á smala veg.

Hesin sangur varð fyrstu ferð sungin,
tá ið líkini nakrar dagar seinni komu til
Reykjavíkar. Tað kann sigast, at hann
hóskaði væl til umstøðurnar.
Sangurin varð eisini sungin á minningarhaldinum í Íslandi í 2000. Eisini
stendur hann í Missiónssangbókini.
Ragnhild Poulsen av Oyrareingjum,
dóttir Christian Geyta, sum hevði hotell
í Kollafirði, greiðir frá, at Jógvan gisti á
hotellinum á veg avstað. Tá kundi ikki
sleppast allan henda langa teinin úr
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Jógvan Thomasen yrkti egnan jarðarferðarsang.

Miðvági til Klaksvíkar eftir einum degi. Tað var meðan hann gisti har, at
Jógvan yrkti sangin.
Johannes Andreas Næs í Havn, ættaður úr Hvalba, minnist, at tá ið hann var
ungur og var lærari í Suðuroynni, varð hesin sangur nógv sungin á missiónsmøtum.
Aftur at hesum sanginum eru tveir aðrir sangir eftir Jógvani í somu songbók.
Jóhannes Andreas Næs hevur eisini eina áhugaverda frásøgn í tí sambandinum. Hana fekk hann frá Alfredi Petersen í Klaksvík, sum var ein kendur
sjómanstrúboði, og sum eisini var trúboði í Reykjavík, tá teir á „Ernestinu“
komu hagar. Alfred greiddi frá, at tá ið Jógvan fór avstað henda túrin við
„Ernestinu“, kom Jógvan inn til hansara og læt honum í varðveitslu nakrar
sálmar, hann hevði yrkt. Hetta hugsaði Alfred ikki so nógv um beint tá, men
aftaná hugsaði hann sjálvsagt, um Jógvan kundi hava kent okkurt á sær.
Jógvan var virkin í heimamissiónini. Í Sandavági og Miðvági var í 1905
fyrsta veking í kirkjuni. Her var longu sunnudagsskúli í 1912. Jógvan kann
hava verið við longu tá saman við beiggjanum Edvardi.

Andrea misti tveir dreingir á sjónum
Jógvan var 34 ára gamal. Hann var trúlovaður við Andreu f. 1899, sum var
systir Jógvan Kjølbro og Dáva í Gerðum.
Tey skuldu giftast og skuldu búgva
í húsunum hjá foreldrum hansara í
Miðvági, sum Jógvan hevði umvælt.
Hetta var sjálvsagt eisini hart hjá
Andreu, tí hetta var aðru ferð, hon misti
ein drong á sjónum. Fyrri drongurin var
Jóannes úr Skopun, sum slerdi út við útróðrarbátinum „Royndini“ í 1919. Jóannes hjá Dáva, sum varð føddur sama ár,
varð uppkallaður eftir honum.
Andrea arbeiddi á skrivstovuni hjá
Kjølbro og hevði, ið hvussu er, bedingina undir hond.
Andrea misti nú aftur ein drong á sjónum. Hon giftist ikki.
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Andrea og Jógvan vórðu tó sameind í deyðanum. Tey liggja lið um lið í
kirkjugarðinum í Klaksvík.
Tað verður sagt í Miðvági, at Jógvan var sera musikalskur og dugdi eisini
at spæla violin. Violinin hevur ikki verið at finna aftan á „Ernestinu“. Hann
man helst hava havt hana við sær umborð. Nótarnir hjá honum liggja heima
hjá ættini.
Beiggi Jógvan, Tummas, var eisini við „Ernestinu“. Tað hevur uttan iva
verið hart hjá honum at fara frá beiggjanum, tá ið hann ikki orkaði at ganga
longri.
Jógvan var ættaður úr húsinum á Steiginum í Miðvági. Foreldrini vóru
Elsebeth og Kristian Julius Thomassen.
Jógvan lærdi til skipara í 1918 hjá Jensi í Dali í Havn. Ein av floksfeløgunum
var Erik Mohr, seinni kendur skipari á ferðamannaskipinum „Tjaldrinum“.

Jógvan Thomasen og Jóan Magnus Høgnesen liggja lið um lið í kirkjugarðinum í Klaksvík. Seinni kom kona Jóan Magnus, Turid, at liggja undir liðini á honum og Andrea kom
at liggja undir liðini á Jógvani.

Fleiri í ættini fórust á sjónum
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Sum ofta var tá í tíðini, var hetta ikki einasta vanlukka á sjónum, sum hesum
húsi var fyri. Beiggin, Edvard, fórst við „Florens“ í 1927.
Julius, sum var sonur Tummas, beiggja Jógvan, fórst við „Nýggjabergi“ í
1942, tá ið hann varð torpederaður av týskum kavbáti.

Verfaðir Julius, Niels, var eisini ein, sum fórst við „Nýggjabergi“. Julius var
nýliga giftur, og konan fekk ein son, aftaná at Julius var deyður. Sonurin fekk
navnið Niels Julius eftir pápanum og abbanum.
Jógvan, Tummas og Edvard áttu fýra systrar. Maria giftist til Elduvíkar við
Hansi, sum var keypmaður. Hon doyði, og hann giftist uppaftur við systrini
Karin. Systrarnar vóru barnleysar.
Tvær systrar giftust á Húsum. Johanna giftist við Sivardi Højgaard. Anna
Sofía giftist við Pouli Sørensen. Sonur Onnu Sofíu, Julius, er ein kelda til
hesa frásøgn.
Julius var fimm ára gamal í 1930, og hann hómar henda tilburð. Hann
minnist boðini koma til Húsa. Eisini minnist hann „Drotningina“ koma
suður gjøgnum Kalsoyarfjørð á veg inn á Klaksvík við manning og líkum.
Julius minnist eisini, hvussu upplýst „Drotningin“ var. Hetta var jú ikki vanligt tá.

Hinir sangirnir hjá Jógvani vóru:
Lag: Hj. 332, C-dur.c.

Vinur, vilt tú longur bíða
við at siga ja;
mangan Jesus boð tær sendi;
aftur hann í dag
letur lívsins orðið ljóða,
tíðin er nú dýr;
alt, sum vil tær aftur halda,
tað við Jesu hjálp burt fýr.

Upp á krossin varð hann hongdur,
pínan var so svár,
blóðstreymur úr hond og síðu
lekja kann títt sár;
brátt er tíðin burtur runnin,
ikki dølskur ver,
ov seint er at søkja frelsu,
tá ið deyðin komin er.

:,: Jesus enn býður tær,
leingist eftir, at tú kemur,
gev tó honum ja til svar:,:

Jesus kann og vil tær geva
gleði, vissu, frið;
bert hjá honum finnist hvíla,
boygg tí knø og bið,
knústa hjartað Jesus lekir,
tað hann hevur sagt;
trúgv og ævigt lív tú hevur,
orð hans standa enn við makt.
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Lag: DK 292. F-dur, f.Lth. 69, Es-dur.b.

Í millum sker og brotasjógv
er vegur mín á mál,
og ikki vil eg skifta bógv,
tí annars doyr mín sál.

Men ei eg kann við egnu makt
her stýra beina kós,
tí hjálp mær tú, sum hevur sagt:
„Eg eri heimsins ljós.“

Nei, ikki vil eg svíkja teg,
mín Harri Jesus Krist,
tí lív títt gavst tú fyri meg,
tú elskaði meg fyrst.

Ja, hjálp mær, Jesus, heim til tín,
har sorg og sút ei er,
tá stillast aftur longsil mín,
tá endað er mín ferð.

Søgan um tjørnuvíkingarnir
Erik Lassen greiddi sera kensluborið frá, tá ið feðgarnir úr Tjørnuvík fóru fyri
borð hesa vanlukkunáttina.
Á samkomu í Reykjavík í 2000 greiddi Hervør Djurhuus soleiðis frá um
teir báðar:
Jóan Hendrik (Henge) rópti
eftir pápa sínum, tá ið hann
fór fyri borð. Hann var eisini
skjótur aftaná.
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„Abbi mín, Elias, og pápabeiggi mín, Joen Hendrik Heinesen, (kallaður
Henge), Tjørnuvík fórust við „Ernestinu“ ávikavist 46 og 20 ára gamlir. Eg eri
fødd í 1946, so eg veit bert tað, sum eg havi hoyrt fortalt av pápa og mammu
míni. Tey vóru Óli Andreas Stakslíð f. Heinesen og Hermina f. Olsen.
Pápi mín var næstelstur av brøðrunum. Hann gjørdist so statt forsyrgjari
eftir henda sorgarleik, sum fyri okkum var uppgivin at vera 27. mars 1930.
Pápi var føddur 22. juli 1914 og fór sín fyrsta túr til skips 11. mars 1930 við
„Gefion“, sum Knúd Peder Jacobsen av Eiði førdi. Tað vóru nógvir eiðismenn
við. Ofta hoyrdi eg pápa rósa teimum brøðrunum, Knúd Peturi, Jógvani og
Emil úr Uppistovu á Eiði.
Henda vanlukkudagin 26. mars var fyrstu ferð pápi sá Ísland. Teir lógu
bakk nærindis Vestmannaoyggjunum, men sjálvur fekk pápi einki at vita um
tað, sum hent var. Hann helt, at teir umborð vistu ikki, hvussu teir skuldu
tosa við henda drong, sum jú bara var 15 ár. Abbi hansara í móðurættina var
eisini við.
Ikki fyrr enn teir komu inn, komu skiparin og Emil og fortaldu pápa,
hvussu alt hevði gingið fyri seg, og at hann nú var elsti maður í húsinum.
Men sum pápi segði, dugdu teir sera væl. Teir fingu eisini allar eiðismenn
at hjálpa pápa seinni á túrinum sum til dømis at skaffa fisk, sum hann kundi
hava heim við til mammu sína.
Tá ið teir komu heim 17. mai, kom Emil yvir til Tjørnuvíkar við pápa og
fekk honum alt til hølis. Hetta hoyrdi eg mangan pápa fortelja.
Tá ið pápi kom heim, hevði jarðarferðin verið. Men mamma, sum var 13
ára gomul, minnist væl, tá ið líkini komu inn á Tjørnuvík.
Tey komu í land við árabáti. So gott veður var, at báturin kom inn á sandin.
Tað er sjáldsamt í apríl mánaði í Tjørnuvík.
Líkini vórðu so borin inn í lítlu stovuna hjá ommu Michelu, kallað Kella.

Tá boðini komu til Tjørnuvíkar
Mamma var í skúla henda dagin. Knappliga fekk lærarin telefonboð. Tey sóu
á honum, at okkurt var áfatt, men hann segði einki. Hann gav øllum næmingunum frí. Man fortaldi ikki sovorðið fyri børnum tá, sum mamma segði.
Síðan fór lærarin við boðunum.
Hetta var stórur sorgardagur í bygdini.
Jarðarferðin var annan dagin eftir, tann 5. apríl, og var bygdin full av fólki.
Kirkja var eingin tá. Pastor Grøn helt líktaluna og kastaði jørð á faðir og
son í somu grøv. Omma mín Kella, sum tá var 44 ára gomul, sat nú eftir við
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fimm synum og tveimum døtrum. Hon sat einkja til sín doyggjandi dag. Hon
gjørdist 87 ára gomul, tolin sum fáur. Hon varð jarðað 1. jóladag 1973.
Sama heystið í 1930 var pápi Kelluommu, Andreas hjá Johonnu, við
„Gefion“. Hann fekk heilabløðing, kom heim og doyði 64 ára gamal. Hetta
var aftur ein smeitur fyri ommu og børnini.
Hetta var heldur ikki hennara seinasti smeitur. Seinni tá ið tuberklarnir
gingu, misti hon dóttur sína Valborg, og tveir synir vórðu smittaðir.
30-árini vóru tung at koma ígjøgnum, men sum tíðin leið, vuksu synirnir
til og kundu hjálpa til í húsinum.
Pápi segði mangan, at hann var 20 ár, áðrenn hann kundi leggja nakað til
síðis til sín sjálvs. Fólk hjálptu hvør øðrum bæði so og so. Og var pastor Grøn
á umreisu, so gav hann altíð ein seðil í hondina. Okkurt kom eisini sendandi
úr Klaksvík til jólar sama ár.
Manningin á „Ernestinu“ var ikki við til jarðarferðina, tí jarðarferðin var
í Klaksvík sama dag. Teir komu út á summarið at vitja. Dávur í Gerðum og
konan komu á hvítusunnu.
Seinni kom pápi at sigla við „Skálanes“. Hann var við henni í 15 ár og kom
hann so statt at sigla við skiparanum, synum hansara og fleiri av teimum, sum
høvdu verið við „Ernestinu“.

Kella og hennara synir, sum livdu eftir. Standandi v.f.: Óli Andreas Stakslíð, Kristian, Erik
Góðadal. Frammanfyri: Arnold, Kella, Hans Petur Tjørnudal.
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Sóust í hamferð
Kella átti eina systur, Olevinu, sum „sá“. Hon sá eisini feðgarnar báðar í túninum vanlukkukvøldið. Teir vóru í oljuklæðum, og sjógvurin rann úr teimum.
„O, Jesus, hvat gera tit her í kvøld,“ rópti hon. So sá hon teir fara upp trappurnar hjá teimum og inn. Sjálv fór hon aftaná, men tá var hurðin læst. Tá
skilti Olevina, at hetta var ikki natúrligt.
Tjørnuvík er gomul „trettandabygd“, men eingin trettanda er hildin síðan
hesa vanlukku.

Tá ið Sannilena misti vinmannin við „Ernestinu“
Eg var so heppin at koma at kenna Susanne Malene, vanliga kallað Sannilena,
á Lofti á Eiði, ættað úr Tjørnuvík. Sannilenu restaði bara fáar mánaðir í at
gerast 100 ára gomul. Hon mintist væl til og dugdi sera væl at greiða frá.
Í 2004, tá ið Sannilena var 96 ára gomul, greiddi hon FF-blaðnum frá tí
sambandi, sum hon hevði við hesa hending.
Sannilena var vinkona Jógvan Hendrik, Henge, úr Tjørnuvík, sum fórst
saman við pápanum, Jógvan Eliasi Heinesen.
Sannilena greiddi frá:

Henge var fráhaldsmaður
„Vit vóru rættiliga javngomul. Hann var eitt ár yngri enn eg. Mammur okkara vóru systkinabørn. Vit plagdu altíð at spæla saman, og vit vóru altíð so
ómetaliga væl. Henge var júst farin upp í Losjuna á Eiði, sum tá var í blóma.
Hetta vísti, at hann var ein drongur við stirðli og vilja. Hann fekk til tað síðsta
víst, at hann meinti tað at halda seg frá rúsdrekka.
Henge hevði føðingardag tann 31. mars. Hann vildi fylt 21 ár í 1930. Og
heldur enn at skeinkja fyri manningini keypti hann ein kassa av sigarum við
sær at bjóða føðingardagin. Men hetta náddi hann júst ikki.
Eg minnist sera væl seinastu ferð, eg var saman við Henga. Tað var um
føstulávint, at eg skuldi fara til Havnar at læra at seyma.
Fyrsti partur av leiðini skuldi vera at ganga suður á markið millum Tjørnuvík og Haldarsvík, sum er ein hampiliga drúgvur teinur. Hagar skuldi drongur
mín, Pedda, koma eftir mær av Eiði. Eg skuldi so fara av Eiði til Havnar.
Men eg hevði brúk fyri onkrum at bera viðførið fyri meg, og hetta gjørdist
Henge. Hann var altíð so makaleysur, so hann játtaði at koma við mær, áðrenn hálvtalað var orðið.
Vit skiltust so, og vit væntaðu at síggjast aftur, tá skipini komu heim aftur.
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Óskiljiligt skav
Eg fór so til Havnar og búði í Qullingsgarði, har eg lærdi at seyma hjá konu
Wentsel Petersen. Men so var tað eitt kvøldið, tá ið eg skuldi fara til songar.
Tá hoyrdi eg eitt slíkt merkiligt skav. Eg fór at hyggja, men varnaðist einki. Eg
hoyrdi skavið stóran part av náttina og fekk illa sovið. Um morgunin spyrji eg
húsfólkið, um tey hava hoyrt nakað. Nei, tað høvdu tey ikki. Eg spurdi, um
tey áttu nakra kettu, sum kundi hava verið orsøkin. Nei, hetta var so heldur
ikki frágreiðingin.

Sannilena gloymdi ikki vinmannin og kallaði hann upp. Dávur í Tjørnuvík var eisini ein
vinmaður Henga, og hann vígdi sína fyrstu bók til hansara.

Hvussu var og ikki, seinni vísti tað seg, at tað var júst hesa náttina, at vinmaðurin skolaði út av „Ernestinu“.
Tað var sjálvsagt sera sárt at frætta hesi tíðindi. Eg fór eisini til Tjørnuvíkar at fylgja. Eg keypti ein krans frá Petur Alberg, hann sum gjørdi lagið til
tjóðsangin. Petur pakkaði kransin væl í eina eskju, so eg kundi hava hann í
hondini, tá ið eg fór við báti og til gongu tann langa teinin norður til Tjørnuvíkar. Tað var eisini syrgiligt at síggja hesar tvær kisturnar inni í stovuni hjá
Kellu. Pastor Grøn talaði, og tað var nógv fólk til jarðarferðina.“
Sannilena giftist á Eiði við Pedda á Lofti, og teirra fyrsta barn varð uppkallað eftir feðgunum Jógvan Hendriki og Jógvan Eliasi. Hon fekk navnið
Herdis Elina.
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Sannilena hevði mann, sum eisini var fiskimaður, og hon plagdi at siga, at
„eg havi altíð verið so góð við sjómenninar. Tað, teir forvinna, eru dýrt keyptir
pengar.“

Arbeiðsgenturnar hjá Gudruni Zachariassen
høvdu drong við „Ernestinu“
Í Jólaboð hevur í fleiri ár verið ein frásøgn hjá Gudruni Zachariassen, sum
var gift við landslæknanum Jógvan Zachariasseni. Hon greiðir frá mongum
áhugaverdum og samstundis syrgiligum tilburðum. Hon kom so eisini at uppliva tilburðin við „Ernestinu“ á ein serligan hátt. Eftir at hava greitt frá eini
aðrari vanlukku skrivar hon í Jólaboð 2007:
„Enn ræðuligari var kortini, tá ið boðini komu, at „Ernestina“ var burturgingin. Tann vakra franska skonnartin, ið fá ár frammanundan, sum tað fyrsta
skipið av tí slagnum, var komin á Klaksvík. Vit minnast ta vøkru sjónina, tá
ið hon á veg á Klaksvík fór um Klakkin. Tað var veruliga ikki til at skilja.
Hon var í stormi og óveðri strandað á Íslands klettum, og menn, sum vit øll
kendu, vóru deyðir har uppi. Nakrir vóru bjargaðir í land. Ein av teimum
bestu svimjarum svam í land við eini línu, sum teir høvdu fest í eina mastur,
og eftir línuni eydnaðist teimum at koma í land, meðan hinir, ið høvdu komið sær upp á lúnningina, stirðnaðu so við og við í hel ella duttu í havið.
Tigandi og djúpt hugsanarsom gjørdust fólk, tá ið tey fingu boðini. Øll
kendu álvarsemið at vera løgd undir eitt sterkari vald, eina lagnu, tey ikki
fingu steðgað. Vanlukkan rakti eisini okkara heim. Dreingirnir hjá báðum
teimum ungu gentunum, sum arbeiddu hjá okkum, vóru við. Annar var millum teir bjargaðu, hin doyði har. Tað vóru ring boð at bera henni, sum misti.
Men vit kundu ikki broyta lagnuna, tað mátti verða sagt teimum. Á, sum eg
fegin vildi havt tikið hana inn at mær og borið henni eitt troystarorð. Men
orð míni gjørdust fátæk og óhjálpin at síggja hana, sum annars var so fitt og
glað, at fáa eina so harða og miskunnarleysa lagnu“.
Dreingirnir vóru Erik Lassen, sum bjargaðist og Karl Joensen, í Gerðum,
sum gjørdist 22 ára gamal.
Erik Lassen giftist í 1932 við Johonnu Sofíu, og tey fingu eitt langt lív
saman. Hin gentan, Andrea, giftist seinni við Símun Dáva Kalsø, kendum
skipara av Syðradali í Kalsoynni. Andrea var dóttir Jógvan Segl. Hon var fødd
í 1907 og doyði longu í 1962.
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Hildu um hvør annan inni hjá Ziska
Ísak Justinussen úr Árnafirði var við „Ernestinu“ og varð bjargaður. Á samkomu í Reykjavík í 2000 greiddi Torleif, sonur Ísak, frá
barnaminnum, sum kundu setast í samband
við henda tilburð. Eina ferð sum smádrongur
var hann saman við pápa sínum í Klaksvík
í grind. Teir fóru inn til Ziska. Tá ið Torleif
eina ferð hugdi inn í stovuna, undraðist hann
á at síggja fýra mans sita og halda um hvør
annan sitandi púra kúrrir og hyggja fram fyri
seg. Tá vóru tað skipsfelagar av „Ernestinu“,
sum sótu og mintust hesa lagnustundina.
Karl Joensen var bara 22 ára
Pápi Torleif fortaldi eisini eitt ítøkiligt dømi gamal, tá ið hann doyði frá
gentuni, Andreu, sum tænti hjá
um sannleikan av orðatakinum „knívleysur læknanum Jógvani Zachariassen.
maður er lívleysur maður“. Teir hingu fleiri av
manningini uppi í mastrini, har seglið framvegis var uppi. Men so nógv stóð
á mastrini av tí nógva vindinum, at teir ivaðust ikki í, at fingu teir ikki kvett
línuna, sum helt seglinum uppi, so fór øll masturin og fleiri mans við henni.
Men hetta eydnaðist so at kvetta línuna, tí onkur hevði knív uppi á sær.
Torleif greiddi eisini frá hinum árnfirðinginum, Kristoffuri Olsen. Hann
fór aftur við „Skálanesi“ við Dáva sum skipara. Men tá gavst hann at sigla og
fór at rógva út. Hann vildi tó ikki fara so langt frá landi, at hann ikki sá land.
Tí vildi hann ikki fara við ferðamannaskipi av landinum. So nógv var hann
ávirkaður av hesum tilburði.
Torleif er giftur við Nicolinu f. Lassen úr Vági. Hon er eisini ein partur av
lagnusøguni hjá fiskimonnum.
Nicolina var júst borin i heim, tá ið hon misti pápan, Niklas, og pápabeiggjan
Niels við „Lauru“, sum í 1932 gekk burtur samstundis sum „Immanuel“.
Nicolina varð doypt 27. mai og varð uppkallað eftir pápanum. Niklas hevði
grundað fyri húsum, men so stórt var hjálpsemið, at menn í bygdini sjálvbodnir smíðaðu henni húsini liðug.

Íslendsk frágreiðing
Íslendski høvundurin Stein J. Luðvíksson hevur skrivað um vanlukkuna við
„Ernestinu“. Nógv av tí er tað sama, sum vit longu hava greitt frá. Okkurt
er eisini, sum ikki samsvarar við føroysku heimildirnar og er tí neyvan rætt.
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Sagt verður, at ein pápi hevði fingið loyvi til at taka sín unga son við treytað
av, at teir høvdu somu koyggju. At tað vóru tveir mans um eina koyggju, kann
saktans vera rætt. Hetta var vanligt tá. Tað skilst á greinini, at her er talan um
feðgarnar úr Tjørnuvík.
Greitt verður frá, at „Ernestina“ hevði fleiri ferðir trupulleikar við motorinum. Eisini á veg til Íslands henda túrin, tá motorurin fór at ganga ójavnt.
Menn gjørdust varir við, at oljan var skitin. Maskinmaðurin, Poul Joensen,
helt, at motorurin fór skjótt at brenna allan skittin av sær. Hetta vísti seg at
vera rætt, tí eftir at teir vóru farnir at fiska, hevði einki ólag verið á motorinum, sjálvt um teir ofta høvdu brúkt hann. Motorurin var jú ikki brúktur
alla tíðina.

Yrking um „Ernestinu“
Slíkar vanlukkur førdu eisini mangan til, at yrkt varð um tær. Ein slíkur yrkjari var Jákup í Jógvanstovu í Leirvík, sum yrkti hesa yrkingina:
Og tú „Ernestina“, har staðið tú fór,
ódnin teg bardi við brotum í sor.
Nakrir sóu Føroyar aftur,
tó gjaldið var svárt, so dýrur ein skattur!
So reystur maður sagt er mær frá,
í havið leyp Ziska, tá mest stóð á;
væl bant hann togið um stóran stein,
evsta bjarging tað var fyri teir!
Tann djarvi maður hann gjørdi seg til.
Í havið leyp Ziska! Eg royna tað vil.
Hann surraði togið um Íslands fjørustein,
einasta lívsvón tað var fyri teir!
Um høga bakkan teir klintraðu har,
tað bragdið var gjørt við togenda nær,
á land komu menn av Ziskasa ávum,
ein útstýrdur maður við gudgivnum gávum!
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Misti pápan:
Góði Jesus pápi, ger pápa livandi aftur…
Keldan til hesa frásøgn er Símun Waag Høgnesen, sonur Jóan Magnus, sum
var ein teirra, sum doyði við „Ernestinu“. Hann var eisini saman við soninum,
Jóan Magnusi, við á minningarferðini til Íslands í 2000.
Tá ið 50 ár vóru liðin síðan vanlukkuna, skrivaði Símun eina sera áhugaverda grein í Dimmalætting, um hvussu tað var at sita eftir faðirleysur eftir
eina slíka vanlukku. Símun hevur eisini givið loyvi til, at tikið verður burtur
úr hesi grein.

Jóan Magnus og Turid Waag Høgnesen.

Símun: Ringt at missa pápan
Minni frá barnaárum meitla seg ofta serliga fast. Serliga tá ið tað hava verið
óvanligir tilburðir, og um tilveran sum heild víkir frá dagligu tilveru annara.
Ein sovorðin munur ger seg galdandi fyri barnið, ið ongan pápa hevur.
Hetta er serliga galdandi, tá ið hugsað verður um, at flestu hús á garðinum tá
vóru bygd um somu tíð, og børnini í teimum ymsu húsunum fylgdust í aldri.
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Pápin var tann, ið leitað varð til, tá ið okkurt skuldi eydnast, og trekar av
einum og øðrum slag skuldu orðnast. Met um egna virðið sprettir í barnaárunum í stóran mun úr tilknýtinum til tey nærmastu.
Mangan var spurt, hvør ið ein var: „Hvør er pápi tín?“ Mangan var klumpurin í hálsinum, tá ið svarast skuldi, tí ein pápi, ið var deyður, var einki at
kennast við. Ofta var betri at flýggja enn at falla.

Sigldi nærum bara við Dáva
Pápi, Jóan Magnus Høgnesen, varð føddur á Skála 12. september 1898 og
vaks upp í Leirvík. Foreldrini vóru Rasmina Rasmussen úr Uppistovu á Skála
og Høgni Høgnesen Uppi við Garð í Leirvík. Pápi var elstur av 10 systkjum.
Evnaligur var hann eisini.
Veturin 1921/1922 gekk pápi á skiparaskúla hjá Djurholm. Aftaná hetta var
hann bestimaður hjá Dáva, sum hann eisini hevði verið við øll árini frammanundan sum dekkari. Ein túr í 1925 førdi pápi „Solo“. Bestamenn vóru Lassen og Julius á Viðareiði. Av manningini annars veit eg bara um farbrøður
mínar, Karl hjá Høgna og Høgna Marius úr Lorvík og so Hendrik Hammer í
Oyndarfirði, pápi Óla. Hendrik segði einaferð, eg prátaði við hann, at frægari
manning enn hana á „Solo“ tað árið var ring at finna. Men ikki gekk væl við
fiskiskapinum. Hann segði, at tað viðraði stak illa, og „Solo“ var deyðsiglari.
Eisini er sagt mær, at hon var ring at fáa at liggja.

Brúdleypið mátti útsetast
Hóast eg ikki veit tað fyri vist, so hugsi eg mær, at mamma og pápi eru komin saman uppi hjá Dáva, tí mamma tænti har eitt tíðarskeið. Tey giftust 20.
desember 1923.
Brúðarvígslan var annars lýst til tann 19., men hon var av ongum orsakað av veðri, og varð hon tí útsett til dagin eftir. Veðrið gjørdi eisini, at ikki
var farandi húsanna millum. Poulina í Oyndarfirði, ein vinkona mammu, og
Gunhild mostir, sum høvdu verið við til at gera til brúdleyps, svóvu í brúðarsongini hesa náttina. Tað skal bera við sær vanlagnu, sigst!
Hjúnalagið gjørdist stutt, tí tað var bara seks ár seinni, at pápi fórst, og
mamma sat einkja við fýra smádreingjum úr hálvum upp í 5 ára gamlir.

„Ger pápa livandi aftur“
Ein lítil drongur stóð við grøvina hjá pápa sínum og sá mammuna gráta.
Hann helt hendurnar saman og rætti tær upp um høvdið, hugdi sama veg og
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segði: „Góði Jesus pápi, ger pápa livandi aftur.“ Og helst hevur henda inniliga
áheitanin verið endurtikin fleiri ferðir. Men so við og við gjørdist greitt, at
hon fór at vera úrslitaleys.
Hvussu ein slík ræðulig hending knappliga broytir alt, veit bara tann, sum
upplivir tað, men lívið má livast víðari.
Hvussu tann fyrsta tíðin formaði seg, veit eg ikki at siga frá, tí eg var einans
hálvtfjórða ára gamal í mars 1930.
Tað var enn ein smeitur hjá okkum, tá ið Palli pápabeiggi gekk burtur við
„Fossanesi“ í 1938.
Soleiðis ímyndar Jóannes S.
Hansen støðuna
við „Ernestinu“.
Myndaeigari:
Jákup Ziskason.

Tíðliga minnist eg, at vit vóru nógv hjá ommu og abba í Vági í Klaksvík.
Mamma var nakað sjúk og var ikki arbeiðsfør eina tíð. Eg veit heldur ikki,
hvussu útkoma fekst ta tíðina. Í 1935 fekk mamma skúlan at vaska. Eg haldi,
at hon fekk 80 krónur um mánaðin. Er hetta rætt, verður tað góðar kr. 900
um árið. Tað var ikki so galið.
Tað vóru 10 skúlastovur at vaska og við ávísum millumbilum at fernisera.
Kolovnur var í hvørjari stovu. Hvønn morgun skuldi kykast, so tað var heitt
inni til innringingartíð. Vit beiggjar hjálptu til eftir førimuni. Eg kann so ikki
siga, at mín partur kom á hædd við hinar. Menniskju eru so ymisk.
Mamma var eisini dúglig og íðin við stokkum, bara tógv var til. Men serliga til seyming var hon burturúr. Seymimaskinan gekk bæði tíðliga og seint.
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Ógvuliga fá mundu pløggini vera, sum keypt vórðu upp á okkum. Tá ið
mamma gav vaskiarbeiðið frá sær í skúlanum orsakað av krígsumstøðum, fór
hon at seyma burturav bæði fyri fólk og virki í bygdini. Hetta var tað, ið gav
høvuðsinntøkuna.

Hugalig fólk sum logerandi
Ein roynd at fáa inntøkur var at hava fólk búgvandi, og tað minnist eg væl
afturá. Eg haldi, at hetta var við til at bøta um saknin hjá okkum um pápa.
Eg minnist serliga Aksel í Dali úr Havn, ið hevði fragd av at læra meg
danskt. Eisini Ginki-Tummas úr Havn, ið hevði verið smiður í Føroyingahavnini, visti manga skemtiliga søgu.
Poul Andreas í Mikladali, har mamma hevði tænt sum ung genta, eigur
eisini at nevnast sum eitt ljós, ið skaraði framúr. Hann hevði altíð onkur ráð.
Hann kundi siga nógv við ongum orði. Men meginorðini vóru altíð: „Tað er
einki, hygg uppeftir.“
So var tað Jensen, danskur el-maður, ið eg hvønn leygardag keypti ein pakka
av Geleshag fyri. Pakkin kostaði 75 oyru. Tað 25 oyrað, sum leyp av krónuni,
eg fekk við mær, var lønin. Hetta vóru ikki smápengar tá. Jensen hevði radio,
og tað gav eina serliga tign tá.

Gott ummæli av pápanum og góð minni um mammuna
Sum árini eru liðin, og ein lítur aftur um bak, rennur mær ofta í hug, hvussu
vinsæl fólk hava verið, og hvussu nógv hava greitt mær frá um pápa. Slíkt
hevur fjálgað. Johanna Hvidbro plagdi at siga, tá ið eg kom við vøru til
handilin hjá teimum: „Vit vóru javngomul, pápi tín og eg. Vit gingu í sama
klassa. Ofta bað gamli lærarin pápa tín halda skil á skúlanum. Hann dugdi
væl at rokna, men eg minnist serliga væl til, hvussu væl hann skrivaði.“
Tey bestu minnini eru sjálvandi um eina pliktuppfyllandi og kærleiksfulla
mammu, ið brádliga fekk eina næstan óloysiliga uppgávu. Seinni segði hon
ofta, at hana fekk hon megi til at loysa við teirri trúgv, hon fekk á ungum
árum og ongantíð veik frá.
Í kirkju var altíð farið sunnudag. Eisini var farið í sunnudagsskúla og á møti
í missiónshúsinum Emmaus. Her má eg nevna trúboðaran Alfred Petersen og
hús hansara fyri teirra trúfesti og vinalag allar teirra dagar.
Av talarum í Emmaus minnist eg best Elduvíks Jógvan, pápa Jákup og
Fischer Heinesen. Hann sat á endanum á næstinnasta beinki vinstrumegin og
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stillaði seg við ørmunum á kross, tá ið hann hevði orðið. Eg haldi, at hann
hevði eina norska bíbliu, ella var tað úttalan, sum gjørdi, at eg helt tað.
Men eg minnist enn, tá ið hann las: „Kast dit brød på vandet, og du skal
finde det længe efter“. „Ja, boyggi,“ segði hann so, meira minnist eg ikki.
Ein annar talari var Samson deknurin. Eg minnist einaferð, hann las um
Zakeus, ið var so lítil av vøkstri og tí var farin upp í eitt træ at síggja Jesus.
Tá Samson greiðir frá, hyggur hann upp, eins og hann sær Zakeus og sigur:
„Zakeus kom niður!“ Meira minnist eg hann ikki siga. Men hetta var so lívagtugt, at vit vendu okkum fyri at vita, um Zakeus var at síggja. Onkur haldi
eg smíltist.

Sangurin hjá pápa
Heima var ofta borðbøn ella borðsangur. Altíð varð lisið Faðirvár og sungin
sangurin „Takk Harri fyri henda dag,“ sum pápi hevði yrkt. Hann er nr. 735
í Missiónssangbókini og ljóðar soleiðis:
Takk Harri fyri henda dag
sum eg nú havi livað,
men mína synd, eg biði teg
í himli ikki skriva.

O, Jesus Kristus, hjálp tú mær
á øllum illum vinna,
at elska beiggjarnar meg lær
og alt hitt góða inna.

Eg mammu míni vildi gjørt
alt gott ta stund, eg livi;
og Jesus, vildi tú meg ført
og tína kraft mær givið.

So veit eg, Jesus, at tú vilt
mín góði faðir vera,
meg varða frá at gera ilt,
men satt Guds barn at vera

Og eg mín pápa lýða vil,
tí hann er okkum góður,
ein góðan drong Gud ger meg til,
hjálp mær at vera fróur.

Ver, Jesus, okkum hjá í nátt
við tínum einglaskara,
og hvønn ein dag á allan hátt
oss verja væl og varða.

Tað er annars eitt sjáldsamt samantreff, at tveir av teimum níggju monnunum, sum doyðu við „Ernestinu“, eru umboðaðir í Missiónssangbókini. Tað
kann vera nevnt, at Hjalmar, sonur Jóan Magnus, eisini eigur sálmar í hesi
songbók.
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Hesir fýra brøðurnir, Símun, Hjalmar, Hjørleif og Rólant, mistu pápan, Jóan Magnus, við
„Ernestinu“.

Merkiligt samantreff
Eg giftist í 1949, og vit fingu fyrsta sonin árið eftir. Hann var eisini fyrsti abbaog ommusonur mínumegin. Tá ið hann skuldi doypast, segði eg mammu, at
vit fóru at kalla pápa upp. Henni líkaði tað ikki væl, eg veit ikki hví. Men
navnið var eyðgivið. Hann var føddur, ja løgið er tað, tann 26. mars kl. 9.30
á kvøldi, sama dag og sama tíma, sum „Ernestina“ var farin á land 20 ár
frammanundan.
Abbin var føddur sunnudag, fyrsti abbasonurin somuleiðis. So statt var
sjálvsagt, at hann fekk navnið Jóan Magnus Suni.
Í sambandi við hetta kom eg at hugsa um eina bók í húsinum. Hon æt
„Når først væven er standset“. Eg veit ikki meira um bókina uttan hetta ørindi, ið ofta varð havt á munni:
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Når først Væven er standset
og Skytlen holdt op med at slaa,
vil Gud tage Tæppet til side
og lade os klart forstaa,
hvorfor de mørke traade
saavel som de gyldne baand
er lige saa nødvendige for Mønstret
i Mesterens kyndige Haand.
Men enn gongur vevurin, og skjúttilin slær. So leingi tað varar, er tað skylda
okkara at greina lítla torskilda mosaikk og eisini tann stóra, hann er partur av,
so vit gerandis kunnu fáa gagn av tí arvi, hann ber í sær.

Jóan Magnus bjargaði beininum á mammubeiggjanum
Fyri nøkrum árum síðan hevði FF-blaðið samrøðu við Sverra Rasmussen,
ættaður av Skála. Hann var sonur Palla Rasmussen, vanliga nevndur Skála
Palli, sum var mammubeiggi Jóan Magnus. Ta ferðina fortaldi Sverri eina heilt
ótrúliga søgu um, hvussu Jóan Magnus bjargaði beininum á Palla. Frásøgnin
hjá Sverra var henda:
„25. mars í 1925 høgdi pápi seg illa í beinið við eini øks, og annar leggurin fer í knús. Eingin lækni var á Skálafjørðinum tá, og sum frá leið, kom
kolubrandur í. Á sjúkrahúsinum í Havn vóru læknarnir samdir um, at skuldu
teir bjarga lívinum á pápa, máttu teir taka beinið. Men tað vildi pápi ikki, og
hann segði kortanei. Hann gav greið boð um, at „tit kunnu taka høvdið, men
beinið sleppa tit ikki at røra.“ Men læknarnir søgdu: „Vit hava skyldu til at
bjarga lívi tygara.“ So her mátti okkurt gerast.
Ein genta av Skála var gongsgenta á hospitalinum. Hon æt Rakul á Fløtti.
Pápi bað hana samla tað, hann átti, í kuffertið, so hann kundi fara av sjúkrahúsinum so tíðliga á morgni, at eingin varnaðist. Jú, hon so ger, og so fer
hann. Hann kundi ganga við stavi. Ein lastbilur tók hann upp og koyrdi hann
heim í Vágsbotn. Hann fór so inn á Skála við mjólkarbátinum, sum óivað var
„Ruth“.
Jóan Magnus Høgnesen, systursonur pápa, var júst komin av skipi. Hann
hevði verið við „Solo“, sum nú lá á bedingini á Skála. Teir báðir vóru góðir
vinir, og teir vóru nærum vaksnir upp saman. Jóan Magnus sá pápa, tá hann
kom í land av postbátinum. Hann sigur við pápa: „Nú stendur sera illa til hjá
tær.“ Jóan Magnus vildi hava pápa umborð á „Solo“.
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Skála Palli og konan Rakul. Jóan Magnus bjargaði beinið á mammubeiggjanum.

Tann rama gift
Umborð komnir fara teir aftur í kahúttina. Jóan Magnus hevði eitt serligt
hegni at hjálpa teimum, sum kravdu læknahjálp. Pápi sat eina langa tíð umborð, meðan Jóan Magnus las í eini læknabók. So fór hann at blanda. Tá ið
hann var liðugur, koyrdi hann løgin upp í eina stóru fløsku. Kokkur var umborð, og hann hevði úr at gera at bera heitt vatn aftur í kahúttina. So sigur
Jóan Magnus við pápa: „Hetta er tann rama gift. Tað skal ein sterkur lútur til,
um tú skal sleppa burtur úr hesum.“ Jóan Magnus bað hann ganga og ganga
so nógv, sum hann yvirhøvur orkaði. Mergurin skuldi nokk orðna seg. Men
beinið var so hovið, at mamma mátti tvær ferðir leggja brøkurnar út, so hann
kundi sleppa í buksurnar.
So sigur Jóan Magnus, at hann mátti koma niðan við til hús, so hann kundi
geva mammu boð um at beina fyri fløskuni, um tað hendi nakað óvanligt.
Pápi skuldi taka eina súpuskeið av hesum í fløskuni hvønn dag. Pápi greiddi
frá, at so skjótt sum hann hevði tikið hesa skeiðina, tá brendi sveittin út um
pannuna. Tað fór niður gjøgnum kroppin, og so fór at renna úr sárinum. Eftir
einari viku var hevilsið farið at svinna. Hann mátti framvegis liggja so lítið
sum møguligt, og hann mátti ganga alt tað, hann orkaði.
Eg var 9 ár tá og minnist alt hetta. Eg taldi svullirnar á beininum, og teir
vóru 24. Tað minnist eg enn dagin í dag. Og tað kom eitt beinsplintur úr
hvørjum svulli. Tá komið varð út í oktober kundi hann fara aftur á skipa215

smiðjuna og fáa okkurt lætt arbeiði. Hvussu leingi fløskan vardi, minnist eg
ikki. Lítla jólaaftan kom tað seinasta splintrið út, og tað var heilt niðri við
øklaknútin.

Spældi sær av við tryggingina
Men so gekk tíðin. Tá fekk pápi eitt bræv frá tryggingini, at teir skiltu, at
hann hevði liðið órætt av læknunum. Hann svaraði aftur og gav ilt av sær
um, at teir sendu slíkar kvakksalvarar til Føroya, sum ikki kundu klára tað,
sum ein skipari kundi. Brævið kom aftur um aftur hjá pápa. Hann fekk onga
trygging.
So einaferð kemur pápi út á hospitalið at vitja mammu, sum var innløgd.
Tá komu boð um, at læknarnir vildu tosa við hann. Teir vóru púra paff at
síggja mannin koma trampandi spillfrískan, men teir vóru framvegis firtnir
um brævið, sum hann sendi. Men pápi gav teimum aftur av somu skuffu.
Hann trampaði í gólvið og segði, at hann skuldi nokk klára seg uttan teirra
trygging!
Annars greiðir Hjalmar hjá Jóan Magnusi frá, at hvørja ferð hann hitti
Skála Palla, plagdi hann at siga: „Pápi tín átti lívið í mær.“
Palli bleiv annars yvir 90 ára gamal og arbeiddi nærum til tað seinasta.

Aftur á slóðina
Í august í 2000 skipaðu eftirkomarar eftir Ziska Jacobsen fyri eini ferð til
plássið í Íslandi, har „Ernestina“ fór á land. Ferðin kom tískil at falla saman
við, at tað vóru liðin 70 ár, síðan vanlukkan hendi. Tað vóru eisini liðin 100
ár síðan, Ziska var føddur. Við í ferðalagnum vóru 57 fólk, og vóru tey nærum øll eftirkomarar við makum eftir teimum, sum vóru við „Ernestinu.“ Umframt hesi fólkini vóru íslendskir hjálparar, sum høvdu verið við til at leggja
ferðina til rættis.

Út á Bjarnvíkurberg
Síðan varð farið til Tórleifshafnar, har arbeiðara- og sjómannafelagið á staðnum bjóðaði ein bita.
Formaðurin í hesum felag, Thordur Olafson, var við til at skipa fyri ferðini
út á Bjarnvíkurberg, har „Ernestina“ fór á land. Koyrt var so langt við bussinum sum slapst, men síðsta teinin mátti farast við jeepum. Summi gingu ein
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part ella allan tann teinin, sum gingið var 70 ár frammanundan undir nógv
verri umstøðum.
Ferðaleiðari út á bergið var Tórarinn Snorrason, abbasonur „hreppstjóran“
(sýslumannin), sum tá var. Hann kundi heilt nágreiniliga vísa á, hvar tað var,
at hesir tilburðir vóru í 1930.

Minningarhald á berginum
Úti á berginum varð hildin ein minningarløta. Fyrst varð sungin sangurin
„Hvør veit at siga tíð ella stund,“ hjá Jógvani Thomasen.
Síðan bað alt fólkið í felag Faðir vár. Aftaná blakaði Jákup Ziskason, sonur
Ziska Jacobsen, ein krans á sjógv til minnis um teir, sum ikki komu aftur
á lívi. Síðan varð sungin sangurin: „So kenslusom hendan løtan er.“ Hann
yrktur til hetta høvið av Bettu í Dalinum, gift við abbasoni Ziska Jacobsen.
Heimafturkomin av berginum varð hildin ein onnur minningarløta í Stranda
kirkju, sum er tætt við bóndagarðin, har manningin vann upp hús. Líkini
vóru løgd í hesa kirkju, til tey kundu flytast víðari til Reykjavíkar.
Her var fyrst sungin sangurin „Takk Harri fyri hendan dag,“ hjá Jóan
Magnus Høgnesen.

Hesi vóru nøkur av teimum, sum vóru við til minningarhaldið á Bjarnvíkurbergi. Tey eru
vinstrumegin frá:
Ómar Óskarsson, sonur Nikolinu úr Sumbæ og Óskar Vigfusson, Kristian Jensen úr
Havn, hálvi skopuningurin Skúli Sigurðsson, Óskar Vigfusson, fyrrverandi formaður í
Sjómannasamband Íslands og hollur føroyavinur, Tórarin Snorrason, abbasonur „hreppstjóran“, sum skrivaði fyrstu almennu frágreiðing um vanlukkuna, Heðin Skaale úr Klaksvík og Thordur Olafsson, formaður í Arbeiðara- og Sjómannafelagnum í Thorleifshøfn.
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Petur Nolsøe úr Kaldbak, sum tá arbeiddi á sjómansheiminum Ørkini,
hevði eitt orð og las upp nøvnini á teimum, sum fórust.
Seinast varð sungin sangurin „Den store hvide flok vi se“, sum eisini varð
sungin, tá ið „Drotningin“ á sinni kom á Klaksvík við bæði livandi og deyðum.

Samkoma í Ørkini
Síðan var farið aftur til Reykjavíkar, og her bjóðaði Føroya Fiskimannafelag
øllum til eina samkomu við døgurða á sjómansheiminum Ørkini. Næstan 70
fólk mundu vera til staðar.
Her vóru eisini røður hildnar, eisini av avvarðandi at teimum, sum vóru við
„Ernestinu“. Millum hesi vóru Torleif Justinussen og Hervør Djurhuus. Teirra
søgur eru við í hesi frásøgn. Hervør endaði sína frásøgn við at siga, at „tað er
mær ein gleði at vera við til hesa hátíðarløtu, sum eg kenni meg at vera ein
part av. Tøkk fái tit, ið fingu hetta í lag, teimum ið fóru til æru og okkum
sjálvum til spekt og sóma.“
Soleiðis mundu øll kenna tað.
Palli Ziskason greiddi frá, at hann saman við systkinabarninum, Per Jacobsen, báðir abbasynir Ziska, í fleiri ár hevði tosað um at fáa eina slíka ferð í
lag. Men eftir væleydnaða tiltakið, sum FF skipaði fyri árið frammanundan
í sambandi við vanlukkurnar við „Onnu“ og „Acorn“, vóru teir farnir í holt
við at seta ætlanina í verk.
Palli takkaði teimum, sum høvdu hjálpt til at fyrireika tiltakið og ikki minst
teimum í Íslandi, sum høvdu gjørt ein stóran part av tí praktiska arbeiðinum.
Oskar Vigfusson hevði eisini orðið. Hann var í nógv ár formaður i Sjómannasambandi Íslands. Hann hevði tí eisini nógv samband við Føroya Fiskimannafelag. Oskar var rættiligur føroyavinur og var eisini giftur við føroyskari konu,
Nikolinu, ættað úr Sumba. Hann doyði í 2006.
Oskar hevði saman við Sjómannasambandinum gjørt eitt stórt arbeiði at
fyrireika hetta tiltak og eisini tiltakið í 1999. Alt hevði eisini riggað av tí besta.
Oskar tosaði eisini um tað góða samstarv, hann hevði havt við Føroya Fiskimannafelag og ikki minst formannin, sum tá var.

Sum at hava verið við til jarðarferðina
FF-blaðið skrivaði um hesa ferðina, at tað var semja millum allar luttakararnar
um, at hetta tiltakið var sera væl eydnað. Fiskimannafelagið var fegið um at
hava kunnað medvirkað til, at luttakararnir høvdu havt ein dag, sum teir
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komu at minnast fyri tað góða. Vit mettu tað sjálvsagt hava týdning, at tey
avvarðandi kundu hava møguleika fyri at markera eina hending, sum hevur
so djúpar røtur hjá teimum.
Fleiri teirra, sum vóru við bæði í 1999 og 2000, og sum mistu pápan,
mintust sum so lítið til hesar hendingar. Men tey góvu til kennar, at tey nú
mestsum føldu seg hava verið við til jarðarferðina hjá honum, tey mistu. Tey
kundu nú sleppa av við tann sakn, sum tey høvdu følt við ongantíð at hava
kunnað tikið avskeð við pápan.
Felagið metti tað tá eisini hava týdning at kunna landsmenn okkara um tey
kor, sum okkara forfedrar máttu stríða seg ígjøgnum. Og vit vildu eisini vera
við til at minnast bæði teir, sum hóraðu undan og teir, sum ikki gjørdu tað,
við at lýsa hesa søguna so væl, sum hetta letur seg gera.

Teir, sum fórust:
• Jóan Magnus Høgnesen, bestimaður, Klaksvík, 31 ár, giftur.
• Jógvan Elias Heinesen, Tjørnuvík,
45 ár, giftur.
• Jóan Hendrik Heinesen, 21 ár,
ógiftur.
• Jógvan Thomassen, 2. bestimaður,
Miðvágur, 34 ár, ógiftur, men trúlovaður.
• Rasmus Jacobsen, Kunoy, 39 ár,
giftur.
• Karl Joensen, úr Gerðum, Klaksvík, 22 ár, trúlovaður.
• Óla Jákup Hansen, kokkur, á
Selheyggi, Klaksvík, 44 ár, einkjumaður.
• Thomas Thomassen, úti í Bø,
Svínoy, 44 ár, giftur.
• Hans Jacob Andreassen, Langasandi, 44 ár, einkjumaður.

Óli Jákup Hansen, Klaksvík, var kokkur við. Hann var einkjumaður og átti
ikki smá børn.
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Teir, ið komu aftur, vóru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dávur Joensen, skipari, Klaksvík, f. 28.10.1889.
Ziska Jacobsen, Klaksvík, f. 05.12.1900.
Erik Edvard Lassen, Klaksvík, f. 08.01.1907.
Poul Joensen, motorpassari, Klaksvík, f. 26.11.1892.
Eli Elttør, Klaksvík
Óli Martin Samuelsen, Klaksvík
Eliseus Jacobsen, Syðradali K, f. 24.04.1894.
Ísak Justinussen, Árnafirði, f. 31.01.1902.
Hans Kristoffur Olsen, Árnafirði, f. 17.05.1884.
Kaj Thomassen, Svínoy, f. 19.10.1907.
Mikkjal P. Eliassen, Kirkju, f. 01.09.1889.
Kristian Karl Christiansen, Leirvík, f. 20.10.1892.
Olaf Hjalmar Johansen, Hvalvík, f. 05.02.1902.
Thomas Thomassen, Miðvági, f. 04.10.1883, beiggi Jógvan, sum doyði
á landi.
• Samuel Ellingsgaard, Miðvági, f. 16.06.1896.
• Sigmundur Brestisson Thomsen, Skúvoy, f. 06.02.1893.
• Frederik Mikkelsen, Skúvoy, f. 24.08.1890.

Tummas Thomassen,
Svínoy. Sonurin bjargaðist,
men pápin fór. Einkja og
vaksin børn sótu eftir.
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Hans Jacob Andreasen,
Langasandi. Hann var
einkjumaður.

Rasmus Jacobsen, Kunoy.
Eftir sótu einkja og fimm
smá børn.

1931:

JOHN Á BAKKANUM
BJARGAÐI SÍNUM
SKIPSFELØGUM,
MISTI SJÁLVUR LÍVIÐ
Vanlukkan við „Queen Victoria“ kostaði „bara“ eitt mannalív, og
hetta var fleiri ár aftaná. Hetta er ein merkisverd søga, ið ikki eigur
at verða gloymd.
Tað eru nógv bjargingarbrøgd føroyingar og føroyskir fiskimenn hava gjørt.
Lítið er hoyrt um bragdið hjá John á Bakkanum í Vestmanna við „Queen
Victoria“ í 1931, tá ið hann ofraði sítt egna lív við at bjarga sínum skipsfeløgum
Finnleif Durhuus, ættaður av Sandi, greiddi frá hesum tilburði á Torginum í Rás 2. Henda bjarging er so einastandandi, at John eigur ikki at verða
gloymdur.

„QueenVictoria“ strandaði í Meðallandsvíkini
Finnleif greiðir frá:
Henda frásøgn er skrivað eftir munnligari frásøgn frá pápa Finnleif, Ejvindi
Winther Durhuus (1912-2001), sum 18 ára gamal var við „Queen Victoriu“
á sínum fyrsta túri til skips. Skipið fór á land í Meðallandsvíkini á Suðurlandinum tann 17. mars 1931 og gjørdist vrak fimm dagar aftaná, at teir vóru
farnir av Vestmanna.
Jógvan Joensen Durhuus, nevndur Jógvan í Garðastovu, Vestmanna (18681930) keypti „Queen Victoriu“ úr Onglandi 25. oktober 1900. Hon var bygd
í Neuhof í Týsklandi í 1885 og merkt til 79,13 br. ton. Skipið fekk ísettan
ein 40 Hk. Tuxham motor veturin 1924/25. Jógvan í Garðastovu var elsti
farbróður Ejvind. Hann førdi fleiri skip í yngri árum og fiskaði óføra væl.
Henda túrin við M/kt „Queen Victoriu“ VN23 vóru 19 mans við. Skipari
var Ábraham Jacobsen, Ábraham í Gørðum, Vestmanna. Hann hevði eisini
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ført „Queen Victoriu“ árið fyri. Annars hevði hann ført „Doru“ síðan 1924.
Ejvind og Ábraham kendust sera væl.
Tann 10. mars mynstraði Ábraham í Gørðum, eisini nevndur Ábraham hjá
Ragnari, manningina á „Queen Victoriu“:

Manningin á „Queen Victoria“ vanlukkutúrin.
Fremsta rað v.f.: Andreas Johannesen, Miðvági; Sámal Jacobsen, Miðvági; Kjartan
Jacobsen, Vestmanna; Gunnar Haldansen, 2. motorpassari, Vestmanna; Viggo Zachariassen, Streymnesi.
Annað rað: Hjalmar Johannesen, Miðvági; Petur Johannesen, Miðvági; Sofus Hansen,
kokkur, Slættanesi; Tummas Zachariassen, 2. bestimaður, Streymnesi; Abraham Jacobsen, skipari, Vestmanna; Jógvan Johannesen, Vestmanna.
Triðja rað: Martin Eliassen, Slættanesi; Michael Mikkelsen, 1. bestimaður, Mykinesi;
Jógvan Durhuus, 1. motorpassari, Vestmanna; John Johannesen, Vestmanna; Jóan
David Joensen, Sørvági; Eivind Durhuus, Vestmanna.
Herlon Jacobsen, Sandavági, er ikki við á myndini.

Mátti upp vantini heila nátt
Ejvind greiddi soleiðis frá hesi náttini:
„Vit fóru av Vestmanna grækarismessudag í 1931 yvir á Suðurlandið. Ferðin
yvir gekk væl, men eg var ringur av sjóverki. Komin í Meðallandsvíkina bleiv
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rættiligt ódnarveður av eystri við stormi og kavaroki. Vit løgdu bakk. Men
uttan at vita av, at vit vóru komnir so nær landi, fingu vit tey fyrstu grunnbrotini úti fyri Skaftarósa. Orsøkin til, at vit ikki vistu, hvar vit vóru staddir,
var magnetiskt ólag á kumpassini. Av tí, at ikki var hugsandi um at sleppa út
frá landi aftur vegna lítla motorkraft, varð avgjørt at halda „Queen Victoriu“
undan, beint inneftir. Tað var helst okkara bjarging.
Bestimaðurin, Michael í Mykinesi, stóð til róðurs. Á veg inn ímóti landi var
tað so óheppið, at vit rendu á eitt trolaravrak. Klokkan var tá um eitt á nátt
17. mars. Hol kom á skipið, ið fyltist eftir lítlari løtu. Allir menninir, ið vóru
staddir niðriundir, máttu upp á dekkið í tí, teir stóðu í. Teir, ið ikki sluppu
inn í stýrihúsið, fóru fram í gron, meðan eg og tveir aðrir fóru upp í stórvantið at standa. Brotini løgdust yvir skipið, so at menninir máttu neyðhalda
sær fyri ikki at verða skolaðir fyri borð. Náttarmyrkur var og tjúkt í kavaroki.
Ongin av monnunum var í oljuklæðum. Teir flestu vóru illa ílatnir, hattleysir
og vattleysir, onkur var skóleysur. Sjálvur var eg í buksum og einari tunnari
troyggju, hattleysur og vattleysur. Soleiðis stóðu vit alla náttina í kava- og
sjóroki. Hetta er ringasta nátt í mínum lívi. Í allari neyðini bóðu vit til Gud
um, at Hann mátti bjarga okkum.“

Tummas helt um lítlabeiggjan
Tummas Zachariassen úr Streymnesi, ið var 2. bestimaður, hevði
15 ára gamla beiggja sín Viggo
við. Hetta var hansara fyrsti
túrur. Tummas hevði nokk við
at halda um beiggjan frammi í
gron, tí hann var so bangin. Teir
vórðu bjargaðir hesa ferð. Men
so miskunnarleys var lagnan, at
teir báðir fórust við „Lauru“ í
apríl í 1932, 13 mánaðir aftaná
hesa vanlukku, á veg heim av
Suðurlandinum. Tá var Viggo 16
ár og Tummas 27 ára gamal.

John á Bakkanum, hetjan í hesi søgu, við
einum nósa í føvninginum.
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John var bjargingin
Skiparin spurdi John á Bakkanum, sum var av bestu svimjarum, um hann helt
seg til at svimja í land við einum enda. Tað meinti John, hann kundi, men
hann helt onga nyttu vera í tí, soleiðis sum líkindini vóru. Hann bað skiparan
bíða, til tað lýsti fyri degi.
Teir loystu so stóra bátin úr stólinum, fingu hann fram á bógvin og gjørdu
hann kláran. Tá ið líkindi vóru, settu teir bátin út. Hetta eydnaðist, og lupu
seks mans niður í bátin við einari klænari línu. Men tað vildi so illani til, at
eitt óløgi hvølvdi bátin, áðrenn teir vóru leysir av skipinum. Sum eitt satt
Guds undur komu allir á lívi umborð aftur. Teir bjargaðu sær upp á sprytið
og svínaryggin. Bátin fingu teir inn aftur á dekkið.

Fingu samband við land
Í lýsingini gjørdu teir aftur eina roynd at seta bátin út. Tá fóru í bátin John
á Bakkanum, Kjartan Jacobsen og Herlon Jacobsen. Við sær høvdu teir eina
klæna línu, sum var bundin í eina tjúkkari. John hevði bundið tann klæna
endan um herðarnar, um hann skuldi verið noyddur at svimja í land við endanum. Á veg inn gjøgnum brotini var John uttanborða og svam samstundis,
sum hann styðjaði bátin. Komnir inn á sandin, drógu teir línuna inn á land
til sín.
Umborð var henda línan gjørd føst í erva í stórmastrina, og ein bjargingarstólur varð riggaður til. Men tá ið tann fyrsti maðurin skuldi verða stjóraður í
land, vísti tað seg, at teir ikki kundu brúka stólin. Maðurin var undir í sjógv
alla tíðina. Hann slapp sær tí úr stólinum og lesti seg inn eftir línuni inn á
land. Soleiðis bjargaðu teir sær allir inn á land, ein og ein í senn. Í fyrstuni var
tungt at halda við hjá teimum trimum, tí línan var ofta undir. John á Bakkanum stóð niðastur undir miðju í sjógvi og tók ímóti monnunum, so hvørt
teir komu inn á land.
Tá ið Ejvind skuldi av skipinum og handa seg inn eftir línuni, misti hann
takið, av tí at hendurnar vóru beinfrystar av at hava staðið uppi í vantinum
alla náttina og neyðhildið sær. Tað sama var galdandi fyri hinar báðar, ið
høvdu staðið í vantinum. Tá gjørdi John tað bragd at svimja út gjøgnum
brotini, og hann bjargaði honum inn á land. Tað sama gjørdi hann við hinar
báðar, ið høvdu hingið í vantinum, og sum vóru í somu støðu sum Ejvind.
Tann síðsti, ið fór av skipinum, var skiparin.
Tá ið tríggir tímar vóru gingnir, vóru allir 19 menninir bjargaðir sum eitt
satt Guds undur. Tá var klokkan umleið 9.00 á morgni.
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Aftur eitt bragd
Har stóðu allir vátir, kaldir og svangir. Fleiri vóru ikki væl fyri aftaná eina
langa, strævna og óhugnaliga nátt. Enn var nógv baks fyri framman. Teir
fóru at leita upp hús væl vitandi, at fram við strondini í Meðallandsvíkini
vóru bjargingarhús „neyðarskýli“ fyri skipbrotnar sjómenn at koma sær inn
í. Teir tóku avgerð um at lata bátin liggja eftir á sandinum. Teir drógu hann
niðanfrá, so at hann stóð fríur av flóðini. Tá ið teir høvdu gingið einar tríggjar
fjórðingar eftir sandinum, gjørdist lagið betri, tí tá sóu teir ein stóran bygning.
Men sum teir nærkaðust húsinum, síggja teir, at ein djúpur breiður ósi var at
fara um. Teir vóru tí noyddir at venda aftur eftir bátinum. Men fyri at vinna
tíð og fáa skjótari boð frá sær, meðan hinir menninir fóru aftur eftir bátinum,
gjørdi John á Bakkanum aftur tað bragd, at hann svam yvir um ósan, sum var
2-300 metrar breiður, við Kjartani Jacobsen á bakinum.

Ósin, sum John svam um við manni á bakinum.

Teir báðir gingu so yvir til húsið, sum var eitt handilshús, sum Keypsfelagið hjá Skaftfellingum átti við Skaftarósa. Húsið var stongt, men teir sóu, at
eitt vindeyga á aðru hædd stóð upp á glopp. Við at Kjartan traðkaði uppá
akslarnar á John, náddi hann at fáa latið vindeygað upp, so at teir sluppu
inn. Í húsinum var kókiútgerð og matur sum sviskur, rosinur og sagogrýn, ið
teir gjørdu súpan av. Har var eisini telefon, so teir fingu givið boð frá sær til
bóndan á Kirkjubæjarklaustri, sum kom á staðið. Kirkjubæjarklaustur er eitt
bygdarlag, ið er einar 25 km niðan frá strondini.
Hinir 17 menninir, millum hesar Ejvind, sum vendu aftur eftir bátinum,
fingu eitt gott stríð. Tá ið teir komu til bátin, var hann sokkin langt niður í
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sandin. Teir máttu tí grava hann leysan við berum hondum. Sjálvt um fitt av
kava lá á sandinum, sóu teir nakað av rekatrøum, sum teir nýttu til lunnar at
draga bátin eftir. Komnir til ósan, róðu teir tvørturum. Teir máttu ansa væl
eftir, tí tað var nógvur áarstreymur í ósanum. Teir skiltu ikki, at John hevði
klárað at svymja yvirum við einum manni á bakinum. Tá ið teir komu til
húsið, var klokkan umleið 14. Tann heita súpanin kom væl við, og ernaðust
teir nakað. Nakað seinri kom hreppstjórin (sýslumaðurin) og ein bóndi, sum
eisini var altingsmaður, og onnur fólk við rossum og bilum at hjálpa. Hreppstjórin sendi boð eftir økislæknanum, tí hann var bangin fyri umfarsjúku,
helst sponsku sjúku, sum gekk í Føroyum.

Væl móttiknir
Læknin tók ta avgerð, at øll manningin vegna sóttverju skuldi setast í karantenu í tveimum húsum í tríggjar dagar. Annað húsið var hjá bóndanum í
Kirkjubæjarklaustri, og hitt var heimið hjá bóndanum í Hólmi. Ejvind kom
í heimið hjá bóndanum í Kirkjubæjarklaustri. Teir vóru sera væl móttiknir,
fingu heitt og gott at eta, heitt bað og turr klæði. Klæðini, sum teir vóru í,
vaskaði og turkaði bóndakonan. Ejvind segði, at tá ið hann kom úr baðikarinum, lá alt hárið í tottum í baðikarinum. Hetta kom helst av, at hárbotnurin
hevði verið frystur av at standa hattleysur alla náttina í rigninginum. Eingin
maður tyktist at hava fingið álvarsligt mein av tilburðinum, og komu teir
hampiliga skjótt fyri seg.
Eftir fýra døgum fóru teir til Álftaver, har teir lógu nátt. Haðan hildu teir
ferðina fram til Mýrdalsvíkar, har ætlanin var, at bátur skuldi flyta teir til
Reykjavíkar. Men í Vík var so nógv brim, at eingin bátur fekk lagt at har. Teir
máttu tí gista har í tveir dagar. Meðan teir bíðaðu, varð skipað fyri fótbóltsdysti í Vík millum ta føroysku manningina og menn í Vík. Íslendingar tóku
sær sera væl av teimum, segði Ejvind. Av tí, at veðrið ikki batnaði, var farið
til Reykjavíkar við bili, har koyrandi var. Har eingin vegur var, ferðaðust teir
á hestbaki og við sletu. Við tað, at nógvur kavi var niðurkomin, var hetta ein
drúgvur túrur, og máttu teir gista í tveimum støðum ávegis til Reykjavíkar.
Teir blivu tí ov seinir til „Dronning Alexandrinu“, sum hevði bíðað eftir teimum. Teir sluppu í staðin heim við „Botnia“, sum lá klár at sigla, tá ið teir
komu til Reykjavíkar.
Teir komu heim í øllum góðum. Stutt eftir heimkomuna fekk øll manningin hvør sína Bíbliu frá reiðaranum.
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John fekk deyðamein
Nakað eftir hetta gjørdist John á Bakkanum sjúkur og varð innlagdur á hospitalið. Jógvan Arge sigur frá pápabeiggja sínum Meinhardi, sum var systursonur
John, at hann gjørdist ógvuliga ringur, fekk nógvan fepur og gjørdist í ørviti.
Tá ið dr. Dahl hoyrdi um tað bragd, ið hesin maður hevði framt, at hann
hevði bjargað trimum av sínum skipsfeløgum, ja, kanska einari heilari skipsmanning, vildi hann gera alt, hann kundi, fyri at bjarga John. Men honum
var ikki lív lagað. Hann hevði fingið so nógvan sand niður í lunguni hesa
feigdarnátt, at tað var honum at deyðameini. Hann andaðist 11. juli 1933,
bara 33 ára gamal.
Henda hending hevði stórt árin á Ejvind, tí hann føldi seg altíð standa í skuld
til John á Bakkanum, sum læt lív, fyri at
hann varð bjargaður.
Tá ið Ejvind varð komin heim aftaná
hesa dramatisku bjarging og henda álvarsama skelk, ivaðist hann í, um hann skuldi
fara aftur til skips. Men pápi hansara, Poul
í Garðastovu, segði við hann, at um hann
ikki fór avstað aftur beinanvegin, fór hann
als ikki aftur til skips. Hann tók tí avgerð
um at fara. Eftir at hava verið heima einar fjúrtan dagar, fór hann við sluppini
„William Stephenson“ aftur til Íslands.
Skipari var Sámal í Jákupsstovu, Vest- Ejvind Winther Durhuus er frásøgumaður til hesa frásøgn.
manna. Ejvind og hann kendust sera væl.
Ejvind segði, at tá ið teir nærkaðust
Meðallandsvíkini, kom ein slík neyð á seg, at hann hevði ringt við at sova.
Men tá ið ein tíð var frágingin, fekk hann tað betur.
Her endar frásøgnin hjá Ejvindi.

Hvør var John?
Tað hevur verið roynt at fáa meira at vita um John. Men tað hevur ikki verið
lætt. Hann var ógiftur, og hevði tí ongar beinleiðis eftirkomarar, sum kunnu
spyrjast. Hetta er eisini so langt síðan, at tey flestu, sum kendu John, eru
deyð.
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Men tað er tó ein sjófartsbók hjá John í ættini. Her sæst, at hann tann 22.
juni 1925 mynstraði á Seyðisfirði við skipinum „Storholmen“. Navnið sigur,
at hetta helst er eitt norskt skip. Hildið verður, at teir hava verið á sildaveiðu.
John tykist ikki at hava fingið nakran
almennan heiður, hóast nokk so nógvir
føroyingar hava til dømis fingið Carnegieheiðursmerkið, sum verður latið fyri bjargingaravrik. Hansara avrik tykist ikki heldur
at hava verið nevnt í bløðunum, har hendingin er umrødd. Á Landsskjalasavninum
er nakað tilfar um „Queen Victoriu“, men
einki serstakt um John.
Men John eigur tó ikki at verða gloymdur, og tí er hansara søga við í hesi bók.
Her skal verða lýst nakað um hansara
ætt og ættarsøgu. Keldurnar eru Jákup í
Gerðinum, ættaður úr Vestmanna, og Føroya Siglingarsøga.
Foreldur John vóru Hanne Pauline Margrethe f. Michelsen (1871-1946) og Johannes Johannesen, seinni Vørmadal, (18771959), bæði úr Vestmanna.
Einasta minni nú um John er
John var næstelstur av systkjunum. gravsteinur hansara í Vestmanna
kirkjugarði.
Eldri var Malvina Jacobine Olevine Sophie
(1897-1968), vanliga kallað Malla.
Hon giftist til Havnar við Óla Arge, Bil Óla, og vóru tey foreldur millum
onnur Niels Juel Arge. Einkjan eftir Niels Juel, Petra, greiðir frá, at Malla ofta
tók til syndarligu lagnuna hjá beiggjanum.
Næstur John var Johannes Martin Johan Hjalmar Ivan (1902-1981), vanliga kallaður Jóhannes á Bakkanum ella sjaførurin, tí hann koyrdi lastbil, vist
fyrsta lastbil í Vestmanna. Hann var giftur við Mariu Elisabeth f. Simonsen
(1912-1977). Hon var ættað úr Sørvági og varð vanliga kallað Sørvágs Maria.
Fjórði í røðini var Karl Arne Fredag, kallaður Arne (1904-1969). Hann var
ógiftur.
Fimta av systkjunum var Johan Jacob Faber Vørmadal (1906-1993), róptur
Johan.
Yngstur var Ernst Johan Sophus (1912-1977).
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Abbin fórst á sjónum
Pápi John, Johannes, skuldi føra „Borghild“, sum Ólavur á Heygum keypti
úr Hull í 1901. Jóannes var eftir henni, men fyrsta ella annan túrin undir
Føroyum sigldi „Suðuroyggin“ á „Borghild“ á Norðhavinum.
„Borghild“ fekk so stóran skaða, at hon sakk beinanvegin. Pápi skiparan,
sum eisini æt Johannes, beiggi skiparan Johan, og Jákup Jacobsen úr Kollafirði
druknaðu.
Sagt verður í Dimmalætting, at skiparin royndi tað, hann kundi, at bjarga
hinum og eisini pápanum. Men „denne havde sikkert tabt bevidstheden og
var ikke til at løsrive fra storriggen paa „Borghild“, til hvilken han havde
klamret sig.“

Keypti skip
Johannes Vørmadal keypti „Portland“ í 1937 úr Grimsby og gav skipinum
navnið „Realist“. Tað varð brúkt til snurriváðveiðu í Norðsjónum.
Í 1940 varð „Realist“ latin til eitt partafelag hjá sonum hansara Arne, Johan
og Ernst saman við svági teirra Óla Arge, sum var reiðari á skipinum.
Johannes førdi „Realist“ til 1941, tá ið sonur hansara, Johan, loysti hann av
og førdi skipið fram til 1948.
Jóannes legðist uppi, tá ið hann fór av „Realist“. Men so leingi hann orkaði,
róði hann út og arbeiddi á landi.
Johan tók skiparaprógv veturin 1940/41. Hann fór fyrstu ferð til skips
við einum norskum sildabáti, sum pápi hansara førdi. Síðan var hann við
„Mariu“, „Havfrúnni“, „Emanuel“ og í 1936 við hvalabátinum „Falki“.
Eftir kríggið sigldi hann við ymsum skipum og trolarum, men starvaðist
síðan í mong ár sum havnarumsjónarmaður í Vestmanna.
Um svág John á Bakkanum, Óla Arge, kann sigast, at hann var sonur Óla
Arge (e), sum var framúr grótmaður, og sum hevur gjørt fleiri minnisvarðar
yvir farnar sjómenn bæði í Íslandi og Føroyum.
Yngri Óli Arge, kendur sum Bil-Óli, fór til skips nýkonfirmeraður við tí
fyrsta „Smirli“. Í 1926 fekk hann sær koyrikort og bil. Í 1930 fekk hann sær
kiosk, og í 1936 var hann ein av partaeigarunum í felagi, sum fór at reka
hvalaveiðu. Av nýhugsanum kann nevnast, at hann eina tíð hevði almenna
baðstovu. Hann var ein virkin maður, og hansara eftirkomarar hava eisini sett
síni spor í Føroyum.

229

1931:

„DORA“ HVØRVUR
VIÐ 17 MONNUM
Í 1931 gongur annað skipið úr Vestmanna burtur hetta árið. Øll
manningin á „Queen Victoria“ varð bjargað í fyrsta umfari. Verri
gekk við „Doru“
„Dora“ varð keypt til Vestmanna í 1905. Hon var 92 tons til støddar. Hans
Niklái Niclasen varð reiðari í 1930.
„Dora“ var, sum flestu sluppir, undir Íslandi á heysti 1931. Teir høvdu verið
inni á Siglufirði tann 14. september og høvdu teir tá veitt 25.000 fiskar. Hetta
var tann tíðin, skipini plagdu at fara heim.
Samb. Siglingarsøguni hjá Páll Nolsøe, er „Dora“ uttan iva seinast sædd
17. ella 18. september av „Fram“. Skipari var Magnus Frederik Magnussen í
Kvívík. Teir lógu á Rødhukkgrunninm. Teir fara at sigla heim og ætlaðu at
preia „Doru“. Men áðrenn teir koma so nær, setti „Dora“ full segl, so teir á
„Fram“ hildu, at „Dora“ var á veg heim. Veðrið var tá gott, men barometrið
var fallandi, og skjótt fór tað at falla óhugnaliga nógv. Tað var eisini skjótt,
at „Fram“ lá fløt av storminum. Tá varð hildið, at „Dora“ var komin millum
Rødhukgrunnin og Heklubankan. Teir á „Fram“ sóu einki aftur til „Doru“.
„Fram“ kom í øllum góðum á Vestmanna, men har var eingin „Dora“. Tá
kom ótti á menn um, at „Dora“ er farin í hesum storminum. Hildið var, at
kom tann stormurin á „Doru“ eins brádliga sum á „Fram,“ so beyð henni ikki
bøtur, tí har vóru ikki stundir til at taka segl frá. Helst var hon kollsigld og
sokkin við tað sama.
Andreas í Tarti í Oyndarfirði mintist eisini hesa vanlukkuna og veðrið.
Hetta var ein javndøgursstormur, sum vanliga var um hesa tíðina. Tí plagdu
sluppirnar at fara heim um hálvan september. Skonnartirnar fóru eitt sindur
seinni. Andreas var hetta árið við „Tvey Systkin“. Hann greiddi frá, at á hesum leiðum var grunt og ójavnur botnur. Tí var sjógvurin so ringur og aldan
so tung.
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„Dora“ gekk burtur í 1931.

Fóru at leita
Sum frá leið, gjørdust vónirnar um at síggja „Doru“ aftur ringar. Men kortini
fór „Seagull“ tann 19. oktober við níggju monnum av Vestmanna til Íslands
at leita eftir „Doru“, men teir komu heim og høvdu einki funnið.
Hetta sigur nakað um, hvussu nógv ið hevur staðið á fólki. Ein slík leiting
má hava verið roknað fyri at hava verið rættiliga vónleys.
Men hesir menn eiga at fáa alla æru fyri, at teir kortini fóru, og eiga teir tí
at verða nevndir. Teir vóru:
Meinert Olsen í Gerðum, skipari, Hjalmar Ingebriktsen, bestimaður, Haldor Olsen, Poul Olivar Zachariassen og Julius Olsen í Vestmanna, Óli Olsen
á Válinum, Jákup Jacobsen í Jógvansstovu og Hans Helgi Joensen í Hvalvík.
Men uttan iva hevur framvegis verið vónað, tí ikki fyrr enn 5. desember
kemur Dimmalætting við hesi grein:

Sorgartilburðurin undir Íslandi
Ríkt er títt hav
gevur tær treysti og megi,
fongríka hav.
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Bíðað hevur verið í langar dagar og enn longri nætur eftir teimum, ið ikki
komu aftur undan Íslandi. Hvørja ferð, tað frættist, at eitt skip var sætt millum Føroyar og Ísland, ið kundi vera „Dora“, kveiktust nýggjar vónir. Men nú
eru allar vónir brostnar. „Dora“ kemur ikki heim aftur til Føroya. Hon kemur
ongantíð aftur siglandi inn á Vestmanna, og allir teir, ið við vóru, eru sjólátnir.
Teir eru farnir undir Íslandi ódnarnáttina miklu og hava funnið ta síðstu
hvíldina í tí vátu grøvini, hvar so mangir av teirra landsmonnum, ungir og
gamlir, hvíla. Havið hevur givið føroyingum ríkar gávur, men tað hevur ofta
givið við aðrari hondini fyri at taka aftur við hinari.
Fyri Føroyar, teirra fosturland, er missurin stórur, og alt landið syrgir við
teim syrgjandi. Men tyngst og sárast kennist sorgin og saknið hjá teimum,
ið eftir sita – einkjum, faðirleysum børnum, foreldrum og systkjum – sum
í dagar og vikur hava bíðað og bíðað eftir sínum kæru. Nú eru allar vónir
brostnar, og hvat hetta vil siga, dugir best tann at skilja, hjá hvørjum sorgin
hevur verið gestur.
Eins og áður eru tað heim, hvar sorgin vil kennast so tung og nívandi, soleiðis, at ein neyvan kann fata tað. Einkjurnar, ið sita eftir við teimum mongu
faðirleysu børnum, maðurin og konan, ið missa 3 synir, og hjúnini, ið hava
átt fimm synir og nú sita barnleys eftir. Ella teir ungu dreingirnir, ið her vóru
úti á síni fyrstu – og síðstu ferð.
Hvussu ólukkan er hend, veit eingin, og
eingin fær tað nakrantíð at vita, tí har kom
eingin aftur, ið kundi siga frá tilgongdini,
og eingin sá ella hoyrdi, hvat ið hendi á tí
døpru og forløgstungu sorgarnátt.

Teir 17 menninir við „Doru“
Her skal verða greitt frá manniningi á
„Doru“. Tað hevur eydnast at finna fram
frásagnir um summar av teimum.
Jacob Martin Egholm úr Hvalvík, 38
ár var flaggskipari. Hann átti konu og
11 børn. Elsta barnið var 14 ár. Jákup
Martin hevði verið til sjós í mong ár. Sum
eitt dømi um ta álit, hann hevði millum
manna, kann m.a. verða ført fram, at hann
hevur verið formaður í kommunustýrinum.
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Jákup Martin Egholm var flaggskipari og doyði frá konu og ellivu
børnum.

Kona Jacob Martin æt Anna Maria og var úr Vík.
Elsta barnið æt Karolina. Hon skuldi konfirmerast hetta heystið í 1931.
Men konfirmatiónin hjá henni varð útsett, tí bíðað varð eftir „Doru“.
Anna Maria fekk tað ellivta barnið eftir, at pápin var deyður. Hetta var ein
genta, sum varð uppkallað Jakoba eftir pápanum.
Men hvussu kundi ein einkja við 11 børnum klára seg tá í tíðini? Her var
tað vanliga, at fólk hjálptu á ymiskan hátt. Men sum eisini hjálpti, var at pápi
Jacob Martin, Sigmund, átti jørð, og hetta munaði væl til húsarhaldið.
Sonurin, Hilmar, var 11 ár, tá ið pápin doyði. Tummas Egholm bóndi í
Hvalvík tók dreingin at arbeiða fyri seg. Afturfyri fekk hann burtur av tí, sum
bóndaskapurin kastaði av sær, til dømis kjøt, avroð og seyðarhøvd.
Fleiri av børnunum fóru til onnur at vera. Tann næstyngsti, Leivur, var tvey
ár, tá ið pápin doyði. Tá hendi tað, at mamma flaggskiparan, Lísbeta, sum
tá, sum sagt, var einkja, spurdi Onnu Mariu, um hon ikki kundi fáa eitt av
hennara børnum at vera hjá sær. Hon hevði mist tveir synir við „Doru“. Tískil
kom Leivur at vera í Vestmanna, til hann fór í skúla. Tá kom hann heim aftur.
Hetta er enn eitt dømi um, hvussu fólk hjálptu hvørt øðrum tá í tíðini.
Hilmar fór til skips, tá ið hann hevði aldur til tess. Hann tók skiparaprógv
í 1941 og longdina í 1943. Hilmar fær kjans sum bestimaður við „Misletoe“
hjá Ebbu Müller at sigla við ísfiski úr Íslandi til Bretlands. Men tann 8. juli
sama ár verður „Misletoe“ álopin av einum týskum flogfari. Teir royndu at
verja seg sum frægast. Fyrst varð ein maður raktur av eini kúlu, og hann doyði
stutt eftir. Men skjótt varð Hilmar eisini raktur og illa særdur.
Manningin fór í bátin og hevði bæði deyða mannin og Hilmar við sær.
Men báturin lak illa, sum hann var gjøgnumgataður av kúlum. Tá ið flogfarið
var horvið fóru teir aftur umborð á ta søkkandi „Misletoe“, so teir kundu
blussa eftir hjálp, samstundis sum teir royndu at geva Hilmari hjálp.
Tá kemur „Wilhelmina“ teimum til hjálpar. Teir taka menninar, og siglt
verður móti landi. Men dagin eftir doyði Hilmar. Tá fara teir ikki inn hagar,
teir høvdu sett kós, men teir fóru inn á Seyðisfjørðin. Hilmar varð grivin í
Hvalvík. Leivur sigur, at veruliga skuldi Hilmar ikki verið farin tann túrin,
men hann fór við, tí onkur annar av manningini hevði fingið forfall.
Tískil doyði Hilmar eins og pápin á sjónum.
Magnus Ditleiv Olsen, 24 ára gamal, fiskiskipari. Hann var vestmenningur.
Mamman sat einkja eftir Joen Magnus á Válinum, ið gekk burtur við „Ruthland“ í 1916 við 15 monnum. Magnus var ikki skiparalærdur, helst av teirri
orsøk, at hann kundi ikki fáa sýnsprøvan. Tí mátti hann hava flaggskipara.
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Magnus fór til skips í 1924 við „Neptun“ og var við hesum skipi í seks ár.
Hans Poulsen, 46 ár, av Eiði, 1. bestimaður. Hann hevði einasta sonin,
Magnus Paula, 15 ár, við sær.
Thomas Sigurd Olsen í Innaru Stovu í
Vestmanna, 24 ár. 2. bestimaður.
Hans Michael Jacobsen á Slættanesi, 29
ára gamal, kokkur. Hann átti konu og 7
smá børn.
Daniel Peter Olsen, 20 ár.
Jacob Martin Olsen, 22 ár.
Meinert Olsen, 15 ár, Haldarsvík.
Hesir tríggir vóru brøður.
Sámal Elias Samuelsen í Kollafirði, 36
ár. Eftir sótu kona og 5 børn.
Joen Poulsen í Haldarsvík, 38 ár. Hann
var giftur, men átti eingi børn.
Jákup Emil Olsen, 17 ár, í Vestmanna, Magnus Olsen var fiskiskipari. Hann
fórst saman við beiggja sínum,
beiggi fiskiskiparan, Magnus Ditlev.
Jákupi Emil.
Ragnvald Hansen, 21 ár, sonur Hanus
bónda í Leynum.
Viggo Christiansen, 17 ár, sonur Kristjan Ludvig Kristjansen í Kvívík,
løgtingsmann. Kristjan var valdur á ting fyri Sjálvstýrisflokkin 1928-1932.
Hann var av fremstu álitismonnum og var limur og formaður í sóknarstýrinum í Kvívík í mong ár. Eisini var hann deknur í 50 ár, og varð kallaður
Deknurin millum fólk. Kona hansara var Julia Frederika Dorthea f. Davidsen.
Tey áttu átta børn, og eitt av teimum var Viggo. Hann vildi so fegin sleppa
til skips, men tað var ikki lætt at fáa kjans. Men so var tað so „heppið“, at
„Dora“ kemur á sumri 1931 til Kvívíkar at landa saltfiskin frá túrinum frammanundan. Hann skuldi verða turkaður í Kvívík.
Tá heldur Kristjan, at hann skal gera soninum tann beina at biðja um kjans
fyri honum við „Doru“. Hann fer umborð og tosar við skiparan, og Viggo fær
tey góðu boð, at hann skuldi sleppa við. Hetta gekk, sum tað gekk.
Kristjan og konan skuldu annars hava silvurbrúdleyp um ta tíðina, „Dora“
skuldi koma aftur, men hetta varð sjálvandi avlýst.
Alla sína tíð hevði pápin fortreð av, at tað var hann, sum hevði skaffað
soninum henda kjansin við „Doru“.
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Ein systir Viggo, Helga, sum var lærari í Gøtu alla sína tíð. Hon var gift við
kenda løgtingsmanninum Jákup Frederiki Øregaard.
Jarlgrim Fjernstad Dahl, 15 ár. Hann var sonur Atu og Jógvan Dahl, bónda
á Oyri.
Jarlgrim var yngsti maður við, føddur 8. september 1916. Hann var tann
einasti, sum var 14 ár, tá ið teir fóru avstað, og hann náddi júst at fylla 15 ár.
Systkini, Inga f. 1910, Sára f. 1917, Esmar f. 1920, Elijana f. 1921 og Aksel
f. 1925 minnast væl beiggjan. Teimum fyri at takka ber til at lýsa henda unga
drongin, sum fekk eitt so stutt lív.
Tey minnast Jarlgrim sum ein framúr fittan, glaðan og lættlyntan drong,
sum var ógvuliga raskur at arbeiða.
Jarlgrim átti tveir eldri beiggjar, Hans Andreas og Óla, sum ikki vóru farnir
burtur tá. Hans Andreas var lamin í beinunum og hevði meir hug til tað
bókliga.
Óli hevði havt tuberklar sum drongur, og hann tók seinni við garðinum
eftir pápan.
Tí hevur tað ligið á Jarlgrimi at vera fyrstur av beiggjunum, sum fór burtur.

Her er Jarlgrim júst farin í skúla. Her sæst hann í fremstu røð, millum beiggjarnar Hans
Andreas og Óla.
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Tað hevur ikki verið so lætt at fáa kjans har á leiðini. Tí gera Jarlgrim og
pápi hansara saman við tí yngra beiggjanum, Esmari, sær ferð við báti yvir til
Hvalvíkar at biðja flaggskiparan, Jákup Martin Egholm, um kjans við „Doru“.
Hetta eydnaðist, og Jarlgrim slapp við.
Beiggin, Aksel, minnist, at Jarlgrim leiddi seg oman í fjøruna til bátin, sum
førdi hann til Hvalvíkar at fara avstað.

Yngsti maður við „Doru“, Jarlgrim, var av Oyri. Hetta er modell av Oyri um hesa tíðina
gjørd av beiggja hansara Esmari.

Ta fyrstu ábendingina um lagnuna hjá „Doru“ fingu tey í eini grind í
Sundalagnum. Tá fingu tey vitjan av ókunnugum grindamonnum. Tá kemur
prátið inn á „Doru“, og tosað var um, at einki frættist frá teimum. Hesir
menn vistu ikki, at ein sonur í húsinum var við hesum skipi.
Hvat tey kunnu hava frætt av práti millum manna, er óvist. Men alment fáa
tey einki at vita, fyrr enn nevndu tíðindi komu í Dimmalætting 5. desember.
Hetta var sjálvsagt ógvuliga sárt, og sorgin var stór. Mamman var, sum vera
man, ógvuliga ring um sonin. Tað sama vóru pápin og systkini sjálvsagt eisini.
Mamman hevði droymt Jarlgrim fleiri ferðir, har hann var vátur og kaldur.
Seinni droymdi hon hann, sum tann vanliga sonin, sum hon mintist hann
heima.
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Systirin, Sára, varð konfirmerað várið eftir. Hon var í svørtum kjóla fyri at
vísa sorgina. Hon, ið seymaði kjólan, helt
hetta kortini vera nóg so syrgiligt, so hon
fekk gjørt ein ljósan kraga til kjólan.
Men so løgið var tað, at hóast Jarlgrim
var deyður, so fekk Sára konfirmatiónsgávu frá honum.
Hann hevði, áðrenn hann fór avstað, bílagt ein pakka frá Candor, einum kendum
postordrahandli í Keypmannahavn, við
ymsum honum tørvaði. Hann hevði eisini
bílagt eina tasku, sum skuldi vera konfirmatiónsgáva til Sáru. Hesa tasku minnist
Sára ógvuliga væl. Jarlgrim hevði goymt
hana væl, og tey funnu hana seinni á ei- Esmar, beiggi Jarlgrim, við langabbasoni.
num bita.
Hetta sigur nakað um, hvussu umhugsin drongur, Jarlgrim var.
Jarlgrim fekk ikki grøv. Men ein pláta við hansara navni er sett á grøvini
hjá foreldrum hansara.
Tað skriftstaðið, sum hann fekk, tá ið hann konfirmeraðist í Hvalvíkar
kirkju 5. oktober 1930 av Grøn presti, stendur á
plátuni. Hetta er 1. Korint. 13,13:
„Men nú verða tey verandi, trúgv, vón og kærleiki, hesi trý, men størstur av
teimum er kærleikin.“
Hans Andreas og Esmar kallaðu beiggjan beinleiðis upp.
Umframt tað er hann fleiri ferðir uppkallaður.

Lotta og Óla Jákup mistu øll síni fimm børn
Við „Doru“ doyðu eisini:
Kristian Martin Egholm, 18 ár, Streymnesi
Johan Egholm, 23 ár, Streymnesi
Teir báðir vóru brøður. Hetta var so syrgiligt, sum tað kundi hugsast.
Hensia Jacobsen, f. 1919, í Syðrugøtu, ættað úr Streymnesi, var í ætt við
hesar dreingirnar. Teir vóru synir ommubeiggja hennara, Óla Jákup Egholm,
sum var giftur við Charlottu, kallað Lotta, úr Oyndarfirði. Tey fingu eina
ógvuliga harða lagnu.
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Lotta og tveir av
sonunum.

Lotta og Óla Jákup fingu fimm synir. Tveir teirra doyðu smáir. Sonin,
Hans Jacob, mistu tey 23 ára gamlan. Hann var júst giftur við Elisu Poulsen
úr Havn, tá ið hann fór avstað við Slatrinum“ í 1930. Teir vóru á heimveg og
vóru komnir so langt, at teir sóu land. Hans Jacob var, sum rímiligt er, sera
spentur at síggja sína ungu konu aftur. Tá biður motorpassarin hann um at
koma at hjálpa sær at seta motorin í gongd. Motorurin var vanliga ikki brúktur, tá ið vindurin var til vildar, men nú teir nærkaðust landi, skuldu teir brúka
hann. Hans Jacob hevði verið til hjálpar at seta motorin í gongd nógvar ferðir
frammanundan. Men nú hendi tað vanlukkuliga, at Hans Jacob gerst fastur í
svinghjólið í tí, motorurin fer í gongd. Og áðrenn motorurin verður steðgaður
aftur, er Hans Jacob so illa løstaður, at hann doyði.
Elisa var komin til Havnar at taka ímóti manninum. Hon sær, at skipið
flaggar í hálvari stong. Men tað kom henni sjálvandi ikki í huga, at hetta
kundi vera fyri Hans Jacobi. Men tá ið manningin kemur í land, fær hon
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tey skakandi boðini um, hvat ið er hent. Hans Jacob varð jarðaður í gamla
kirkjugarði í Havn.
Elisa var við barn, og hon fær í november ein son, sum sjálvandi varð uppkallaður eftir pápa sínum. Hon giftist uppaftur og fekk tvey børn, Marina og
Hannis. Her rakti sorgin aftur. Hannis doyði av sjúku 14 ára gamal.
Lotta og Óla Jákup áttu nú tveir synir eftir, og teir vóru Johan f. 1908 og
Kristian Martin f. 1913. Teir høvdu, sum tað skilst, eisini verið við „Slatrinum“, tá ið Hans Jacob fekk deyðamein.
Teir fóru árið eftir til skips við „Doru“. Men nú hendi hetta vanlukkuliga,
at tey bæði mistu teir báðar synirnar, tey áttu eftir.
Lotta kundi ikki trúgva tí, tá ið sýslumaðurin, Gunnar Dahl Olsen, kom
við feigdarboðunum. Hon spurdi, um tað ikki kundi leitast eftir skipinum.
Men hon fekk at vita, at tað var longu leitað, og at har gjørdist einki.
Nøkur ár seinni fekk maðurin Óla Jákup eitt strik og gjørdist brekaður.
Hetta merkti millum annað, at hann, sum frá leið, fekk einki sagt, bara ja og
nei. Hann doyði í 1947. Hetta var sjálvsagt enn eitt bakkast hjá hesum hart
royndu hjúnum.

Livdi í minnunum
Viderø prestur greiddi frá um Lottu:
Hon kom 18 ára gomul í Ólavsstovu at tæna og var tiltikin fyri sítt góða
lyndi, ið var ljóst eins og hennara stóra, gul hár. Nú situr hon einsamøll,
gráhærd og følin við gluggan og hyggur út yvir bygdina, har børn leika sær:
„Nú eru teir allir farnir, men tey góðu minni havi eg eftir teir allar, og tær
mongu myndir, sum eg mangan taki fram og siti og líti á, og eg livi í minninum um allar hinar føgru dagar. Og einaferð skulu vit síggjast aftur, og tá
verða dagarnir enn fagrari. Tað verður undurfult. Eg ivist ikki í, at Gud veit,
hvat best er. Hann gevur og hann tekur, alt tilhoyrir honum. Ikki skulu vit
kæra og gremja okkum…“
Eftir at Lotta hevði mist synirnar, og maðurin gjørdist sjúkur, fóru skyldmenn hennara í Oyndarfirði altíð til Streymnes at hjálpa til við útiarbeiðnum.
Hensia greiðir framhaldandi frá:
„Eg minnist, at Lotta var so løtt í sinninum. Eina ferð, eg kom fram við
hjá henni saman við børnunum, gloppaði hon kamarsvindeygað og segði: „Tú
góða, hann er góður, sum ger, at nú kann eg aftur flenna viðhvørt.“ Tað hevði
hon ikki kunnað gjørt leingi.
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Eg minnist væl synir hennara. Eg plagdi at spæla við tveir teir yngstu, Johan
og Kristian. Johan dámdi so sera væl at spæla við børn. Tá ið kavi var, so
spenti hann eina bukt við enda um miðjuna á sær. So fóru vit í ta stóru ánna,
tá ið hon var fryst. So rann hann sum ein hestur, og vit hingu øll uppi í hesum bandinum. Har vóru nógv børn, og sum tað var stuttligt.
Synir Lottu og
Óla Jákup v.f.
Kristian Martin,
Hans Jacob og
Johan.

Pápi átti eina hestasletu, sum hann hevði smíðað. So plagdu vit at fara í
eina brekku framman fyri húsini har. Sletan var full av børnum. Johan koyrdi
á oman gjøgnum brekkuna. Og Johan hálaði sletuna niðan aftur á heyggin.
Hetta eru góð minni at hava um henda drong, sum fekk eitt so stutt lív.
Kristian var meira friðarligur sum pápi sín.
Óla Jákup fekk ein systurson, sum var føddur beint eftir vanlukkuna við
„Slatrinum“. Hann varð kallaður Hans Jacob eftir systkinabarninum. Hann
var nógv at vera hjá Lottu og hevur altíð verið kallaður Hans Jacob hjá Lottu.
Hann letur sera væl at vera hjá henni, eisini tí hon var so lættlynt. Charlotta
doyði í 1964, 88 ára gomul.
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1932:

„IMMANUEL“ OG „LAURA“
GANGA BURTUR
Náttin millum 9. og 10. apríl 1932 er ein tann daprasta nátt í
Føroya søgu. Tað var eftir øllum at døma hesa náttina, at sluppirnar
„Immanuel“ og „Laura“ gingu burtur við til samans 38 monnum á
veg heim av Suðurlandinum
Ein týðandi kelda er bókin hjá Erlingi Poulsen: „Laura, Immanuel og Aldan
ganga burtur“, sum kom út í 1992. Erling gav mær standandi loyvi at nýta
sínar bøkur sum keldur, og nú Erling er deyður, skal hann hava tøkk fyri tey
íkøst, sum hann við sínum bókum gav okkara fiskimannasøgu.
Umframt eru fleiri keldur, sum í síni tíð høvdu frásagnir í FF-blaðnum.
Eisini er fitt av tilfari fingið afturat, tá ið tað var 75-ára minningarhaldið fyri
hesar vanlukkurnar í 2007.

Eliesar Sørensen (1905-2005): Veðrið var øgiligt
Veðrið hesa náttina, tá hildið verður, at skipini gingu burtur, var tiltikið vánaligt.
Eliesar Sørensen, ættaður av Kirkju, var tá skipari á „Coronet“. Hann
greiddi soleiðis frá:
„Eg minnist sera væl hesa sorgarhending, tí vit sóu „Immanuel“ uttan fyri
okkum sjálvar fara eystureftir beint uppundir ta ódnina, sum helst gjørdist
banin hjá hesum báðum skipum og teirra manningum. Eg minnist, at tað var
heilt nógvur fiskur at fáa, og „Coronet“ lá fløt av fiski. Eg minnist eisini, at
„Svínoyggin“ kom upp á prei. Veðrið var gott tá, men eg minnist ikki at hava
sæð barometrið fallið so skjótt, so tað var alt, sum bendi á illveður. Eg gav boð
um at hála loddini inn og so at fara at reinsa.
Skjótt brast illveðrið á, og vit mistu fisk av dekkinum, og vit fingu seglið
yvir stak. Fyri at bjarga fiskinum máttu vit koyra part av honum í forlastina
óflaktan. Hetta sigur nakað um, at støðan varð mett at vera álvarslig.
„Coronet“ kom heim í øllum góðum, og tað sama gjørdi „Svínoyggin“.“
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Andrew Godtfred (1913-2005): Saltið tveitt yvir í annað borðið
Eg hevði gingið ein vetur á motorpassaraskúla, og kundi nú vera smyrjari við
„Norðfarinum“ í Vági. Tað var hetta árið, tá „Laura“ og „Immanuel“ gingu
burtur við mann og mús.
Vit høvdu verið heima – fóru heim 23. mars 1932 við 700 skippundum, og
vit vóru á veg yvir aftur til Íslands. Veðrið var framúr vánaligt. Eg var staddur
í maskinrúminum og hevði júst fingið lensipumpuna at taka við aftur aftaná,
at hon hevði verið tipt.
Tá fingu vit ein slíkan sjógv, at eingin kloddi var eftir á skipinum uttan
miðseglið. Tað brast so hart í henni, at onkur helt, at síðan var sligin inn, og
at vit fóru at søkka, men so galið var tað kortini ikki.
Brotið slongdi skipsbátin tvørtur um skipið og til sjós og sprongdi í ferðini
lúnningarnar uppav. Øll skottini stóðu í lastini, men saltið varð tveitt yvir í
annað borðið, so skipið fekk slagsíðu. Í lastini var ein tóm krubba, og har
stóðu allir spakarnir. Tóma krubban var nú fylt við salti, so fólkið mátti fara í
lastina við tallerkum, pottalokum, fjalum og berum hondum fyri at fáa skipið
á rættkjøl aftur. Skaðin á hetta, bara trý ára gamla skip, var so stórur, at vit
vendu við og fóru heimaftur.
Eitt brot kom afturat, sum legði „Norðfarið“ skerflata, og tá væntaðu vit
ikki, at hon reistist aftur. Stórseglið fyltist við sjógvi og helt lúnningini í vatnskorpuni. Tá gjørdi Magnus Veihe í Porkeri tað bragd, at hann fór við lissu
um miðjuna út á seglið, har tað lá niður í sjógvin, og við flekiknívi fekk hann
skorið hol á seglið, so sjógvurin rann út, og skipið rættaði seg aftur.
Stýrihúsið fór ikki, men allir rútarnir fóru. Tað var ein kappi í maskinrúminum upp í stýrhúsið, og nógvur sjógvur kom niður, og tvær fjalir av dúrkinum í stýrihúsinum komu sendandi niður í maskinrúmið. Men lukkutíð
raktu tær ikki oljurørið og motorurin steðgaði ongantíð.
„City“ og „Havgásin“ vóru eisini á hesum leiðum, men eg veit ikki um
onnur skip. Tey vendu eisini aftur av skaðanum, tey fingu í illveðrinum. Eg
havi annars hoyrt, at „Immanuel“ hevði ein stakk av fiski á dekkinum. Skipini
vóru á veg heim og vóru tískil tung í sjónum. Vit vóru betur fyri við tómum
skipi.
Tað kann nevnast her, at Andreas Djurhuus, Diurin, í Porkeri var eisini
við henda túrin, og hann greiddi eisini nakað tað sama frá hesum minniliga
veðrinum.
Napoleon á Glyvrum, plagdi at siga, at hann var sjálvur í Íslandi við
„Sannu“. Hann segði, at høvdu „Immanuel“ og „Laura“ havt radio og hoyrt
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veðurtíðindini, vóru teir avgjørt ikki farnir at sigla heim. Tað vóru bara fá
skip, sum yvirhøvur høvdu radio tá í tíðini.

Modell av „Immanuel“. Gjørt hevur Charlis Johansen.

Andrias Andreassen í Tarti (1906-2008): Óhoyrt veður
Eg var við „Sæborg“ hetta várið, tá ið „Laura“ og „Immanuel“ gingu. Vit
høvdu fiskað 22.000 fiskar og skuldu heim. Vit vóru væl mannaðir, yvir 22
mans. So nógvar koyggjur hevði hon ikki, so her vóru eisini tvímanskoyggjur.
Nú er tað so, at vit preia „Lauru“ av tí, at maskinmeistarin á Lauru, Niclas,
hevði verið árið frammanundan við einum motorbáti, sum bleiv leigaður til
Oyndarfjarðar, og sum kallaðist „Føroyingurin“, og tí kendu oyndfirðingar
hann so væl. Eg meini, at skiparin sjálvur, Hans Jacob Abrahamsen, tosaði við
hann. Tá hevði „Laura“ 18.000 fiskar inni. Hon var ein lítil slupp. „Sæborg“
hevði 22.000 fiskar. Vit koma heim eitt fríggjakvøld, leygarmorgunin fara vit
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at landa í allarfínasta veðri í Oyndarfirði, og vit tøma skipið, 400 skippund,
eftir einum leygardegi.
Skipið varð so fortoyað fyri báðum ankarum. Eg tørni inn. Harra Jesus, eg
verði vaktur tíðliga sunnumorgun at koma umborð. Tá er stormur og kavarok, og „Sæborg“ var farin í drift. Bjargingarbáturin er í landi. Tað var ikki øll
manningin, sum var úr Oyndarfirði. Eg minnist ein mann, Sofus Rinkustein,
sum skiparin mátti biðja afturat at hjálpa til. Báturin varð vendur í støðni, og
6 mans sótu til árar. Tað var akkurát, so vit kláraðu at koma útfrá. Vit passaðu
okkum løgi millum glaðurnar, so tað lukkaðist okkum at koma umborð og at
fáa motorin í gongd. Tað, sum var leyst á dekkinum, tað feyk alt. Kokkurin
hevði sett bakkar og tílíkt upp, tað var alt farið til sjós. Tað eydnaðist so at fáa
skipið fortoyað aftur, sum tað skuldi.
„Silver Lining“ var komin á Mýling, tá hann brast á. Reiðarin og skiparin
Justines Eidesgaard var ein maður, sum legði nógv fyri. Men ikki hættaði
hann sær at fara í Djúpini. Hann fór vestur í Vágahavið. So ringt var hetta
veðrið, tá „Laura“ og „Immanuel“ eru farnar. Eg haldi vist, at vit eru eitt tað
seinasta skip sum hevur tosað við „Lauru“.

Um „Lauru“
„Laura“ var keypt úr Onglandi í 1896, og í 1932 áttu teir á Tjørn í Vági hana.
Hon fekk motor í 1930, tá nógvar sluppir fingu motor ísettan.
„Laura“ preiaði „Vágbing“ kl. 4 seinnapartin 7. apríl og spurdi, um teir
kundu fáa eitt fat av olju. Báturin á „Vágbingi“ hekk afturút, og motorpassarin, Vinther Lauritsen úr Seyrvági, fór umborð í „Lauru“ at hitta systkinabarnið, Tummas. Komin umborð aftur í „Vágbingin“ helt hann, at Tummas var
so løgin. Tað var einki um hann, hóast hann plagdi at vera prátingarsamur.
Hann stóð bara og bíndi og hugdi niður í dúrkið.
Eisini segði Eli Lassen, hjá Matthiasi, ið eisini var við „Vágbingi“, at hann
sá báðar brøður sínar Niels og Niclas standa á dekkinum á „Lauru“. Tað var
eins og ein glæma um teir, og hann hugsaði við sær sjálvum, at teir sá hann
ikki aftur, og so varð.
Tá ørindini vóru liðug, søgdu teir hvør øðrum farvæl við. Teir á „Lauru“
heilsaðu tríggjar ferðir við floytuni og settu kós móti Føroyum, og teir søgdu,
at teir skuldu heilsa heima.
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Seinni kemur „Vágbingur“ heim, og teir verða sum rímiligt er illa við, tá ið
teir heimkomnir frætta, at „Laura“ ikki er komin fram.
Men framvegis varð vónað, at teir kortini fóru at koma, og at teir vóru
seinkaðir av onkrum øðrum. Tað var ofta, at tað varð hugt út á fjørðin, um
nakað skip var á veg inn eftir honum. Fyri hvønn dag minkaði tó vónin.
Tá ið „Vágbingur“ fór av stað aftur á Suðurlandið og var komin norður í
Suðuroyarfjørð, var okkurt í ólagi við motorinum, so hann mátti venda við
aftur. Nú var tað so, at skipini á Tjørn høvdu eina hvíta stjørnu á tí svarta
bógnum. Tá ið „Vágbingur“ kemur inn eftir fjørðinum, fara fólk at hyggja.
Teir menn, ið høvdu kikara, kundu siga, at stjørna var á bógnum. Øll gleddust um, at hetta mátti vera „Laura“, sum endiliga var komin. Men tá skipið
kom longur inn, sást, at hetta var „Vágbingur“, ið var afturvendur. Og einaferð enn gjørdist vónin til tað svartasta vónloysi. Tá brast tann seinasta vónin
um, at teir nakrantíð fóru at koma afturíaftur.
Tað eru fleiri frásagnir um, hvussu hugtungir menninir vóru, tá teir skuldu
fara avstað við „Lauru“. Ein frásøgn um hetta er sera áhugaverd.
Ein hvalbingur, Jógvan Berg, skuldi við „Lauru“ henda túrin. Motorbátur
kom úr Vági eftir honum og øðrum, sum skuldu fara til skips. Jógvan hevði
klæðini klár, men tá farast skuldi, kom okkurt yvir hann, og hann mátti leggja
seg á beinkin. Tað dró ikki frá aftur, og hann fór ongan veg. Hetta bjargaði
lívi hansara.

Sá gubban í hamferð
Torkil Beder, prestur, var vágbingur. Hann var 8 ár í 1932, og hann greiddi
frá, at eitt kvøldið sær hann skiparan á „Lauru“, Jens, sum var gubbi hansara,
í túninum. Hann var í stivlum og oljuklæðum, men hattleysur. Hann fer inn
og sigur mammu síni frá hesum. „Tvætla“, sigur hon, „hann er í Íslandi.“
Um náttina vaknar mamman við at tað verður bankað uppá. Hon fer at leita
allastaðni, hvør tað kundi vera, men hon finnur ongan. Tá skilir hon, hvat ið
er áfatt! Abbabeiggi Torkil hevði enntá tosað við skiparan í hamferð, so hann
visti eisini lagnuna hjá „Lauru“.
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Manningin á „Lauru“
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Andrias Hansen.

Danjal Jacob Bech.

Frits í Toftum.

Gunnar Levi Müller.

Hermann Petersen.

Jacob Veyhe.

Jens í Toftum.

Johan Jensen.

Johan Nicolaj Djurhuus.

Niels Lassen.

Niels Pauli Næstved.

Niklas Lassen.

Sámal Veyhe.

Tummas Mouritsen.

Tummas Zachariassen.

Valberg Thorsteinsson.

Viggo Zachariassen.

William Joensen.
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Manningin á „Immanuel“:
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Anton Solmunde.

Georg Olsen.

Hans Andrias Hammer.

Hans J. Havstreym.

Jens Mohr Joensen.

Joan Karl Joensen.

Jørgen Jacobsen.

Jørgen Joensen.

Óli Müller.

Óli Poulsen.

Per Jacobsen.

Sámal Jacobsen.

Sámal Rasmussen.

Sámal Petur Solmunde.

Sofus Solmunde.

Tummas Magnussen.

Díðrik Djurhuus.
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Um „Immanuel“
Immanuel var í 1893 keypt til Tvøroyrar, og í 1910 keypti Jákup Dahl á
Gørðunum í Vági hana.
Tað seinasta skipið, sum tosaði við „Immanuel“, var „Expedit“, sum møtti
teimum á Portlandinum, tá ið teir vóru á veg heim við fullari last.
„Expedit“ var ein av teimum fáu sluppunum tá, sum hevði fingið radio.
Seinni um dagin, eftir at teir høvdu møtt „Immanuel“, lurtaðu teir eftir
veðurtíðindum og hoyrdu um tað herviliga ódnarveðrið, ið var á veg millum londini. Tá skuldi skiparin, Andrias í Túni, taka soleiðis til orðanna, at
„ikki kenni eg meg tryggan, fyrr enn eg havi frætt frá „Immanuel“, at teir eru
komnir heim í øllum góðum!“
Her var tað á sama hátt sum við „Lauru“. Tað varð vónað, men fyri hvønn
dag minkaði vónin, til hon at enda hvarv.
Í 1983 varð minnisvarði reistur til minnis um teir menn, sum vóru farnir á
sjónum úr innara partinum av Skálafjørðinum. Í hesum sambandi vóru fleiri,
sum greiddu frá sínum minnum um hesa vanlukku.

Óvissan og at bíða
Ein av teimum var Dávur, sonur Augustu og Per Jacobsen. Dávur var tá 5-6
ára gamal, so hann minnist hesa tíðina, tá ið hann misti pápan.
Augusta sat eftir við 6 børnum, tað yngsta var ikki føtt, tá ið pápin doyði.
Hetta gjørdist ein drongur, sum fekk navnið eftir pápanum.
Tað ringasta í støðu sum hesi var tað at bíða í óvissu. Skipini vóru væntað
heim eina ávísa tíð. At tað gingu nakrir dagar og kanska vikur út um tíðina,
var ikki so løgið. Tað kundi altíð vera ein orsøk fyri, at teir vóru seinkaðir, sum
t.d. veður. Evald Samuelsen greiddi frá í sambandi við 50 ára minningarhaldið, at hildið varð, at ein orsøk seinu heimkomuna kundi vera, at seglini vóru
skrædnað, og at teir nú lógu og bøttu tey aftur. Ella kanska var motorurin
í ólagi! Sum frá leið, máttu hugsast aðrar frágreiðingar, sum vórðu meira og
meira veruleikafjarar. Tað ringasta var, tá tað í onkrum førum fóru at ganga
leysatíðindi um, at skipini vóru sædd og einki var í hesum.
Erling Poulsen greiðir frá, at ein dóttir Lisu Mariu og Jóan Karl á Lambareiði plagdi nærum hvønn dag at verða send saman við eini systur til Søldarfjarðar at vita, um tey einki høvdu frætt frá „Immanuel“. Ein dagin, tær høvdu
verið í Søldarfirði, skiltu tær, at nú væntaðu tey ikki longur, og at øll vón var
úti. Henda dóttirin hevur greitt frá, at tær vóru so ringar, og tær høvdu ikki
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mót at fortelja mammuni, hvussu vorðið var, so tær settust uttan fyri húsini
at gráta, tá tær komu aftur. Tær høvdu mist pápa og beiggja.
Eivind Niclassen greiddi frá á 50 ára minningarhaldinum, at hann var 14
ár, tá ið vanlukkan hendi. Hann mintist eisini ta nívandi sorg, ið legðist á
foreldur hansara, tí dóttir teirra, Lena, var gift við einum teirra, sum var við
„Immanuel“. Eitt kvøldið segði pápi Eivind við mammuna, at í morgin fari
eg til Søldarfjarðar eftir Lenu. Nei, segði mamman, bíða eitt sindur, kanska
fara teir at koma. Men tað var skjótt eftir hetta, at tað gjørdist greitt, at her
var eingin vón, og tá fór pápin eftir Lenu, og hon kom við honum til Sørvágs.
Maður hennara var Sámal Petur Solmunde, og tey áttu trý børn. Hon giftist
uppaftur við Hans Mariusi Solmunde, beiggja Sámal Petur, sum hevði mist
konuna frá fimm børnum.
Dávur Jacobsen greiddi frá, at í Søldarfirði hildu tey seg einaferð síggja
saknaða skipið á veg inn eftir fjørðinum. Tað var ein av hesum allarfagrastu
døgum, ið kunnu vera um várið, við stilli og sólskini. Dávur spældi í túninum
í Niðaragerði saman við fýra av sínum systkjum og við Leif (Berg) systkinabarninum, sum vaks upp hjá ommuni og abbanum, sum búðu í sunnara enda
í húsunum. Niðaragerði var tvíbýli, sum tað er enn.
„Tá er einum av børnunum hyggjandi út á fjørðin og sær, at ein hvítbotnað slupp kemur inn um Saltnes. Hetta barnið sker í róp, at nú kemur
„Immanuel“, og øll hini børnini tóku undir við tí og róptu: „ Nú kemur
„Immanuel“, nú kemur „Immanuel“!“ Mamma læt vindeygað upp í stovuni,
og her var Tilda fastir eisini, meðan omma hugdi úr kamarinum hjá sær. Øll
hesi vindeygu vendu móti sjónum. Eg minnist enn, hvussu spent tey vóru,
um hetta var „Immanuel“. Hetta var antin seinast í mai ella fyrst í juni. Hóast
tá var farin hálvur annar mánaður frá tí, „Immanuel“ av røttum skuldi verið
heima, varð framvegis vónað, at skipið kortini fóru at koma aftur.
Jú, har kemur ein hvítbotnað slupp inn eftir fjørðinum og stevnir beint
inn móti Søldarfirði. Men stokkut var gleðin. Tí skjótt var tað onkur, sum
kendi, at hetta var „City of Norwich“, ið Gunnar Danielsen førdi. Tá ið hon
kom inn fyri Søldarfjørð, snaraði hon yvir móti Skála, og høvdu teir uttan
iva onkur ørindi har, áðrenn teir fóru á Suðurlandið. At teir koma inn móti
Søldarfirði var tí, at skiparin, Gunnar Danielsen, var søldfirðingur og vildi
heilsa bygdarfólkinum. Hann var giftur við Ingu fastur, og hann var svágur
tríggjar av teimum, sum fórust við „Immanuel“. Neyvan hevur hann ánað,
hvussu henda hansara heilsan fór at verða fatað.“
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Dávur minnist eina aðra hending í hesum sambandi. Hann veit ikki vist,
um hetta var sama dag sum umrødda hending, ella tað var nakrar dagar
seinni. Hann sigur:
„Eg fór inn til okkara, vildi mammu okkurt, rópti á hana, men einki svar.
Eg visti, at hon var inni, so tá ið hon ikki var í køkinum ella stovuni, mátti
hon vera á loftinum. Eg fór upp á kamarið hjá henni. Eitt lítið borð stóð yviri
við vindeygað, ein stólur var hvørjumegin borðið. Mamma sat øðrumegin og
omma hinumegin. Tær grótu báðar. Hetta hevur brent seg inn í mítt minni.
Hetta var fyrstu ferð og einastu ferð, eg sá mammu gráta. Hon vildi ikki lata
okkum børn síggja seg gráta.“

Hvussu kláraðu tey seg?
Ein spurningur, sum ofta verður settur, er, hvussu kláraðu húsarhaldini seg, tá
ið forsyrgjarin knappliga var burtur. Fyrst skal sigast, at tryggingin var í 1932
ikki heilt galin borin saman við árini frammanundan. Tá bar eisini til at tekna
trygging gjøgnum eitt danskt vikublað, og hetta hevði onkur av manningini
á „Immanuel“ gjørt.
Men avgerandi var, at einkjurnar sjálvar vístu seg sum „menn“ og fingu
í allarflestum førum húsarhaldini at rigga. Aftur at hesum gjørdi føroyska
hjálpsemið góðan mun, soleiðis sum tað altíð kom til sjóndar, tá ið fólk kom
í slíka støðu.
Øll royndu at hava kúgv sum ískoyti til húsarhaldið. Í Søldarfirði er bara
kongsjørð. Tá bar til at fáa gerði frá bóndunum, og kom hetta væl við.
Fiskaturking var hesa tíðina av tí mesta, og har kundu nakrar krónur vinnast við at vaska og turka fisk.
Dávur minnist væl summarið 1932 og árini aftaná. Her var eitt samanhald
og hjálpsemi móti teimum, sum høvdu mist.
Dávur minnist eina gamla elskuliga konu, Onnu Weihe, konu gamla Weihe,
handilsmannin. Hon var ommusystir hansara. Tey búðu við eitt stórt vendipláss, har tey plagdu at spæla um kvøldarnar. Tá plagdi Anna at koma við
einum av hesum stóru, gráu pappírsposunum, sum fingust í krambúðunum
tá. Hon hevði posan undir fyriklæðnum.
Hon bað Dáva fara niðan til mammu við honum, men legði altíð afturat
við síni eyðkendu sumbiardialekt: „Sig ongum tað.“ Høgra hond skuldi ikki
vita, hvat ið vinstra gjørdi.
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Dávur Jacobsen misti pápan, og fosturmamma Mariu Jacobsen misti mannin við
„Immanuel“. Tey hava givið munagóð íkøst til hesa frásøgn.

Tað, sum hann serliga minnist at vera í hesum posa, var skerpikjøtið. Hetta
kom serliga væl við, tí tey áttu einki kjøt.
Tey vóru mong, sum sagt kundi vera um: „Sæl eru hini miskunnsomu“.
Mamma Dáva hevði kúgv, sum mjólkaði hampiliga. Mamman plagdi at
taka róma omanav. Hon kirnaði smør, so tey sluppu undan at keypa margarin, og spardu tey tískil ta útreiðsluna.
Ein trupulleiki var, tá hoyggjast skuldi. Beiggjarnir vóru ov smáir at sláa, og
hetta var ikki konufólkaarbeiði. Men tað hendi seg fleiri ferðir, tá tey komu
upp um morgnarnar, at menn slógu so mikið, at tey høvdu nóg mikið at
hoyggja fyribils. Onnur kunnu greiða frá tí sama.
Hjálpsemið var tað sama, tá ið tað snúði seg um torvskurð. Tá ið menn
róðu út og býttu fongin, vóru altíð nakrir fiskar, sum „lupu av“, og sum tey
kundu taka við til húsa.
Tað sama var, tá ið menn komu aftur av skipi og høvdu grapsað. Tá var tað
ikki so sjáldan, at ein sekkur varð lagdur á trappuna hjá teimum. Hetta kom
væl við sum døgurðamatur. Tað hendi eisini, tá onkur kom inn á gólvið, at
ein pengaseðil lá eftir á borðinum, tá ið gestirnir vóru farnir.
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Mammubeiggin í faðirs stað
Jákup Olsen, hjá Hans bónda, var mammubeiggi Dáva. Av heilsuorsøkum
var Jákup heimamaður, og hann var í mangar mátar í faðirs stað hjá teimum
børnum, sum hann var mammubeiggi at, og sum høvdu mist pápan við
„Immanuel“.
Dávur skrivaði, tá ið Jakku doyði í 1977 m.a:
„Jakku gekk okkum á mangan hátt í faðirs stað. Hvussu hann tók sær av
okkum, hevði okkum við sær og lærdi okkum mansarbeiði, sum var so neyðugt tá fyri at liva. Hann gav mær líggja og orv, sum hann sjálvur hevði gjørt.
Eg var tá 8 ár. Sjálvur kom hann út í bøin, lærdi meg at halda orvinum og
at brýna líggjan.“
Dávur greiðir eisini frá, hvussu Jakku plagdi at taka teir faðirleysu systursynirnar út at dyrgja, og Jakku gjørdu teimum serligar smáar tráður, sum
hóskaðu til teirra veiku armar.
Dávur helt eisini, at nú verða minnisvarðar reistir fyri okkara sjómenn, og
alt gott um tað. Men hesar einkjurnar høvdu so søtliga eisini uppiborið ein
minnisvarða. Tær vóru tær veruligu hetjurnar í samfelagnum.

Formaðurin í fiskimannafelagnum gekk eisini burtur
Ein teimum við „Immanuel“ var Hans Jacob Havstreym í Norðragøtu. Hann
var nývaldur formaður í fiskimannafelagnum, bara 28 ára gamal.
Hans Jacob var ein heilt serliga sjáldsamur unglingi. Hann fekk tíðliga
áhuga fyri politikki, og kanska hevur Símun Pauli úr Konoy, lærari í Gøtu
og fyrsti formaður í FF, verið íblástur hjá honum. Hann gjørdist sannførdur
javnaðarmaður og fór á arbeiðaraháskúlan í Esbjerg. Hann kom heim aftur
í 1929 við eini tráan eftir at bøta um viðurskiftini hjá fiskimonnum. Hann
hevði samband við fremstu donsku javnaðarmenn sum sjálvan Stauning, og
tað er til eitt áhugavert brævaskifti millum Hans Jacob og hansara donsku
floksfelagar.
Hann varð valdur til formann í FF fyrst í 1932. Tá var hetta starv ikki fulltíðarstarv, og seinni sama vár fór hann til skips við „Immanuel“.
Eg kendi væl Miu Petersen, mammu hansara, sum gjørdist 99 ára gomul.
Hon fortaldi mær einaferð, at hon bønaði Hans Jacob um ikki at fara, nú ið
hann hevði fingið hetta nýggja álitisstarvið. Hann svaraði aftur: „Mamma eg
má fara, sjálvt um eg føli á mær, at eg ikki komi aftur.“
Tað er einki at ivast í, at deyði Havstreyms broytti fakfelagsligu og politisku
søguna hjá Føroyum.
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Meira millum himmal og jørð…
Tað eru nógvar frásagnir um, at tað er meira
millum himmal og jørð, enn vit skilja.
Hetta er serliga komið fram í sambandi
við slíkar vanlukkur, tá ið menn so ella so
hava givið boð frá sær á feigdarstund, ella
at varsil hava verið givin um feigd.
Ein, sum greiddi frá hesum, var Maria,
kallað Mia, Mikkelsen á Støðini í Syðrugøtu, sum doyði 100 ára gomul í 2006.
Hon var gift við Sofusi Solmunde, sum
fórst við „Immanuel“.
Mia og Sofus fingu fýra gentur, og tær
vóru Hjørdis, Margreta, Jóhanna, sum
doyði 9 mánaðir gomul, og Jóhanna Sofía,
vanliga kallað Hannifía. Hannifía var ný- Mia Mikkelsen misti mannin við
„Immanuel“. Hon giftist upp aftur og
føðingur, tá ið Sofus fór avstað.
varð aftur einkja. Mia gjørdist 100 ár
Meðan Mia gekk við Hannifíu, droymdi og eigur sítt íkast til hesa søgu.
hon eina náttina, at helvtin av seingini hjá
sær og Sofusi var fjald av kransum.
Tá ið Hannifía varð fødd, legðist Mia við barsilsfepuri, og hon var framvegis
sjúk, tá ið Sofus fór avstað. Hon var ógvuliga ring og ivaðist ikki í, at tað fór
at verða hon, sum fór at doyggja. Men hon fekk góða hjálp frá Heiðadoktaranum, Einari Djurhuus, og Mia undraðist mangan á, at hon kom til lívs aftur.
Tá ið Sofus sigur Miu farvæl, og skilnaðarstundin er komin, sigur Mia við
mannin: „Eg fari at doyggja, áðrenn tú kemur aftur.“ „Hví sigur tú tað?“ Og
so fortaldi hon um dreymin, hon hevði havt. Men tað bleiv Sofus, sum doyði
og ikki kom aftur. Lítla dóttirin varð tí uppkallað eftir systrini Jóhonnu, sum
var deyð frammanundan og eftir pápanum, Sofusi, og kom at eita Jóhanna
Sofía.
Onnur frásøgn er um Helenu, sum var gift við skiparanum á „Immanuel“,
Sámali Jacobsen. Helena greiddi frá, at eina náttina brestur hurðin upp í loftskamarinum, har hon svav.
Inn kemur Sámal í oljuklæðum, og sjógvurin rann úr honum. Hann sigur:
„Hetta var ein skaðasjógvur, vit fingu“, og tá vaknar hon. Hesin dreymur
samsvarar væl við tíðina, tá ið tey hildu Immanuel vera burturgingna.
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55 mans gingu burtur í hálvt ár
Tað vóru nógvar slíkar vanlukkur í hesum árunum. Á heysti 1931 gekk Vestmannasluppin „Dora“ burtur við 17 monnum, og tískil vóru tað hetta hálva
árið 55 av okkara bestu fiskimonnum, sum fingu váta grøv. Teir flestu vóru
millum 15 og 25 ár, tann elsti var 48 ár.
Hetta skakaði, sum rímiligt er, alt føroyska samfelagið. Í mai 1932 varð
hildið minningarhald í Sjónleikarhúsinum í Havn fyri allar hesar menn. Húsið var fult av fólki.
Umframt sang og tónleik talaði Absalon Joensen prestur, sum kann sigast
at hava verið sjómansprestur meira enn teir flestu.
Í Vági hevði hetta ta avleiðing, at jóansøkan varð avlýst í 1932.

Søren og Margretha í Byrgi vórðu hart rakt av lagnuni. Tey mistu tríggjar synir við
„Immanuel“. Umframt mistu tey tveir aðrar synir og tvey verbørn.

Mistu fimm børn og tvey verbørn
Margretha og Sørin Solmunde úti í Byrgi vóru ógvuliga hart rakt. Tey mistu
ein son, Martin, av sjúku 18 ára gamlan. Tann elsti sonurin, Jóhannes, doyði
30 ára gamal eftir at hava havt sponsku sjúku. Eftir hann sótu kona og trý
børn. Tað elsta var fimm ár.
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Tey mistu tríggjar synir við „Immanuel“, og tann sonurin, sum livdi eftir,
Hans Marius, misti 29 ára gomlu konuna frá fimm børnum. Aftur at hesum
misti dóttirin, Hansina, í 1940 mannin, Sámal Erik Djurhuus. Hann doyði
av tuberklum bara 46 ára gamal, og konan sat eftir við 12 børnum.

Seinasti sangur hjá Jens Christiani
Ein av monnunum við „Immanuel“ var 19 ára gamli Hans Andreas Hammer,
sonur Katrinu av Kinn í Lamba og Marius, ættaður úr Elduvík. Tey mistu
aftur ein son, Jens Christian, við „Tór 2“ í 1942, tá ið hann var torpederaður
av týskum kavbáti.
Malmberg Simonsen, ið var ein av teimum trimum, sum vórðu bjargaðir,
greiddi soleiðis frá seinastu løtuni hjá Jens Christiani:
„Tá kom hann, sum hevði útkikk á stýrihústakinum niður í lugarið. Hetta
var Jens Christian Hammer í Søldarfirði. Hann tók ta føroysku heimamissiónssangbókina, blaðaði upp og fór at syngja: „Jesu navnið aldri bliknar,
slítist ei av tíðar tonn“. Hann sang hann at enda, og tá hann læt bókina aftur
– eg síggi hann fyri mær enn, hóast tað eru meira enn 60 ár síðan – og hann
legði bókina inn aftur á hillina – tá brast!“
Frammanundan høvdu tey mist sonin, Adrian, bara fimm ára gamlan, og í
1946 doyði Kristoffur av tuberklum, bara 22 ára gamal.

Helena misti menn, svágrar, beiggja og son
Helena, kona skiparan, Sámal, misti mannin og tveir svágrar. Napoleon,
beiggi hennara, flutti síðan inn at búgva. Helena segði, at hann var so góður
og stillførur. Men í 1934 sló hann út av havnarskipinum, „Marité“, bara 22
ára gamal. Tá reiv sorgin upp aftur, ikki minst tá ið klæðini komu heim um
heystið.
Seinni fekk Helena ein son í seinnu giftu, og hon kallaði beiggjan Napoleon upp. Og so óheppið var tað, at hann doyði eisini í góðum árum av
vanlukku á landi.
Helena misti eisini seinna mannin og gjørdist einkja aftur.
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Helena saman
við sínum.
Standandi
vinstrumegin
frá: Sámal,
Napoleon og
Bergtóra, dóttur
seinna mannin,
Niels.
Sitandi:
Maiken, Hildigunn, Eiler og
Helena.
Helena má
sigast at vera
ímyndin av eini
fiskimannakonu.
Báðir menninir,
allir synirnir og
versynir baldust
á sjónum.

Dávur Jacobsen: Støðan í einum heimi, sum hevði mist pápan
Tann 14. apríl 2007 var eitt minningarhald í Søldarfirði í sambandi við, at 75
ár vóru liðin síðan hesa vanlukku. Her kom tó ymiskt forvitnisligt fram, sum
eisini er partur av hesi søgu. Millum annað var frásøgn hjá Dáva Jacobsen:
Nú eingin pápi var, máttu vit øll hjálpa til í húsinum. Sum dømi um hetta
byrji eg við biskuitkassanum. Mamma gjørdi mær fetil í kassan at bera kol frá
vegnum niðri við missiónshúsið og niðan til okkara. Eg var tá umleið sjey ár
og kundi á henda hátt eisini gera eitt sindur av nyttu.
Hvat fingu vit at eta? Lea, elsta systirin, minnist ilt aftur á rugmjølsgreytin.
Tá ið einki var til matna, var tað rugmjølsgreytur. Vit, sum áttu mjólk, og tað
áttu vit næstan altíð, fingu mjólk útyvir. Men Leu dámdi ikki mjólk. Tað lá
til niðaragerðisfólkið, so hon fekk siropsvatn í staðin.
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Lea minnist eisini, at tað hendi seg, at hon fór í song og visti, at tað var
ikki breyð í húsinum. Hon fylgdi væl við og bar orð fyri at vera stúrin sum
barn. Men tá ið vit komu upp um morgnarnar at fara í skúla var altíð okkurt
til matna. Mamma fór tíðliga upp, so hon hevði bakað okkurt, ein drýl, ein
pannudrýl ella okkurt tílíkt. So vit fingu altíð okkurt til matna, áðrenn farið
varð í skúla. Eitt, sum nógv varð etið av, vóru rotað seyðabein. Tað minnist
eg væl. Vit tóku nakað av spiltum hoyggi, sum vit skavaðu upp av gólvinum
í hoyggjhúsinum og løgdu beinini í hetta vána hoyggið. Tá ið tey høvdu ligið
passaliga leingi, mátaliga rotin, so ullin var leys av beinunum, vórðu tey strokin og vaskað. Og so vórðu tey nýtt til bót í súpan og mjøl útí. Eini fýra til
seks bein fóru í pottin hvørja ferð, so ótu vit skinnið av beinunum afturvið.
Hetta hildu vit vera góður matur.
Meðan Johan Dávid, abbi, livdi, tørvaði ongantíð døgurðamatur. Lea minnist, at hann hevði tunnu við grind og spiki í hjallinum, sum vit fingu loyvi
at taka av.
Abbi doyði bara alt ov ungur í 1933, bara 68 ára gamal.

Johan David og Sunnuva mistu seks børn í besta aldri.
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Sunnuva orkaði ikki fleiri jarðarferðir:
Misti mann, seks børn og tvey ommubørn
Lea minnist eisini dagin, tá ið abbi fór til gravar. Hon sá, at omma sat í trappuni í gongini hjá teimum. Tvær av døtrum hennara stóðu hjá henni. Hon var
so ússalig, og hon bønaði tær um at lata seg vera eftir. Hon orkaði ikki út á
Glyvrar, har kirkjan og kirkjugarðurin vóru. Tær báðar systrarnar tóku kortini
undir hvør sín arm á henni. Tær mest sum bóru hana út og leiddu hana oman
á koyrivegin. Ei undur í, at hon var ússalig. Hon hevði mist eina dóttur, Elsu
Mariu, gift við Mariusi Berg, í 1924, bara 32 ára gamla. Hon doyði eftir at
hava átt tvíburar. Annar var deyðføddur. Umleið 14 dagar seinni doyði Elsa
Maria sjálv, og upp aftur tríggjar vikur seinni doyði hin tvíburin. Í 1932 missir Sunnuva tríggjar synir, og í 1933 doyði maðurin knappliga av blóðeitran.
At síggja ommuna so veika setir seg í minnið á einum barni sum Leu. Tað
var ikki nóg mikið við tí. Í 1939 doyði sonurin, Meinhard, av nýrasjúku. Eftir
sat einkja við tveimum børnum. Og í 1941 doyði enn ein sonur, Christian,
sum fórst við „Mariu Mærsk“. Hon misti níggju av sínum næstu, mann, børn
og ommubørn í 17 ár.
Eg haldi, at Sunnuva omma var serliga góð við meg. Kanska tí, at eg æt
eftir abba, Hans Davidi. Mangan rópti hon meg inn til teirra. Eg minnist
serliga rómastampin, eg fekk frá henni. Kúgv høvdu bæði húsini. Tær stóðu í
kjallaranum. Vit kallaðu tað í fjósinum, tá ið vit sópaðu. Tilda fastir, sum var
ógift, hevði seymistovu beint yvir fjósinum, so tað luktaði rættiliga illa uppi
hjá henni. Hon rópti mangan á okkum, Leif og meg, tað vóru vit, ið sópaðu,
at skunda okkum og at lata hurðina standa opna út í tún. Hetta hildu vit vera
fjas, vit føldu ongan ringan lukt!

Fyrsti skúladagur
Mín fyrsta skúladag minnist eg sum tað var í gjár. Eg fylgdist við Leif, systkinabarninum, og Edmundi hjá Sámal Peturi í Grund. Tað kann verða nevnt her,
at Leif var sonur Elsu Mariu, dóttur Sunnuvu, sum doyði í 1924, sum áður
greitt frá. Teir vóru fýra ár eldri enn eg. Eg gekk millum teir báðar eftir gomlu
bygdargøtuni, vegur var eingin, heim til Húsar (Heimbø), og so niðan gøtuna
í skúla. Eg minnist bara gott aftur á skúlaárini. Vit høvdu Helenu Bjarnadal
til lærara øll míni skúlaár. Eg kann ikki annað enn rósa henni.
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Mamman bant
Mamma bant troyggjur, vøttir og hosur, sum hon seldi í handlinum fyri at fáa
nøkur oyru at keypa fyri. Elmar og eg skuldu so karða og spinna. Eg haldi, at
ullina mundi hon fáa frá Óla Jákupi, mammubeiggja, sum var bóndi. Ullin
skuldi vaskast, tað gjørdi hon altíð sjálv. Lúturin var heitt vatn, land, soda og
grønsápa. Baljan stóð tætt við ánna sunnan fyri húsini. Roykurin av landi og
skitnari ull stóð upp úr baljuni. So varð ullin kastað á eina hellu í ánni, og
so vit at ganga uppi í henni, meðan vatnið rann gjøgnum hana, inntil ikki
sást, at nøkur sápa kom úr henni. Og rein var ullin! So varð hon hongd á ein
stóran stein, ið stóð tætt við ánna, at turka. Eg skuldi blanda, mest samfingið.
Tað gekk so sum so. Eg royndi at karða til spinningar, men tað gekk verri.
Elmar spann, tað dugdi hann sera væl, sum alt hann hevur tikið sær fyri. Men
tað, sum eg karðaði, klagaði hann um. Tað var ikki spinnandi, og tað endaði
við, at mamma mátti karða alt umaftur. Elmar hevði eitt sjáldsamt hegni
at spinna. Hann var ikki meira enn 9-10 ár, tá ið hann spann alt tað, sum
mamma bant. Hann spann við „lítlastrá“. Stóð við køksborðið, stráið var fest
í kantin, og so stóð hann og spann. Ikki hevur hann verið stórur maður. Líkur
pápanum í vøkstri siga tey, sum minnast hann. Sum hann stóð og spann, var
nøsin áraka borðkantin.
Tað vóru serlig viðurskifti millum mammu og hann, líka til hon doyði.
Elmar hevur eisini víst sítt góða handalag sum grótlaðari, og tað eru nógvir
garðar, sum eru minni um hann. Hetta hegnið hevði hann ikki frá fremmandum. Jóhan Dávid, abbi, var tiltikin góður grótmaður og somuleiðis góður
træsmiður.
Á Skálafjørðinum var tá ofta nógv sild, og sild áttu vit oftast, tað eg minnist. Vit ótu feska sild og saltaða sild. Okkum dámdi so ómetaliga væl speygusild. Lea sigur, at sær dámdi so væl sild, at um sildin var gomul og var farin
at trána, át hon kortini sildina við góðari lyst.

Ynskti pápan hjá Martini og Pálli
Eg skal fortelja eitt sindur um ein býttan smádrong. Eg øvundaði brøðurnar
Páll og Martin inni í Grund. Martin var hálvt ár eldri enn eg. Páll var eitt ár
yngri, so vit vóru oftast saman. Teir sluppu við pápa sínum til mangt, sum
eg ikki slapp, sum at fara í bát. Teir áttu tveir bátar, ein lítlan árabát og ein
stóran maskinbát. Mangt annað sluppu teir eisini við pápa sínum. Eg veit, at
eg hugsaði meira enn eina ferð um, hvussu tað hevði verið um Sámal Petur,
pápi teirra, var pápi mín. Sámal Petur var í mínum eygum alt tað, sum ein
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pápi átti at vera. So var tað eisini næsta hús, har hann búði, og eg sá hann
dagliga, tá ið hann var heima frá skipi.
Men eg rendi meg altíð í ein trupulleika. Skuldi Sámal Petur vera pápi mín,
so mátti Hansina, kona hansara, vera mamma mín. Tað kom ikki upp á tal.
Mammu vildi eg ikki býta um við nakað, so mátti eg heldur avskriva Sámal
Petur sum pápa. Soleiðis hugsaði eg sum smádrongur um at útvega mær ein
pápa. Eg saknaði pápa sárt, inntil eg sjálvur fór at arbeiða millum menn.
Tað var eitt, sum mamma onkuntíð segði við meg, tá eg skikkaði mær illa:
„Minst til, tú ert elstur, og sum tú ger, fara beiggjar tínir at gera.“ Tað dámdi
mær ongantíð at hoyra.
Tað eru nógv góði minni, eg havi. Ein hending var, tá ið Jakku, Hans
David, Josva og eg vóru á Lambavík og dyrgdu. Vit komu seint heim, høvdu
fingið nógvan seið og kruvdu um náttina. Eg var níggju ár, fyrstu ferð eg slapp
við. Ella tá ið Jakku mammubeiggi smíðaði mær orv og líggja, eisini tá ið eg
var níggju ára gamal. Hann kom við mær í bøin, lærdi meg at halda orvinum
og at brýna líggjan. Ella tá ið eg slapp at velta við Óla Jákupi, mammubeiggja,
og dreingjunum hjá honum. Tá føldi eg meg sum mann.

Gudsóttin gav ugga
Tað, sum hevði størstan týdning fyri hesar einkjur, var teirra gudsótti. Allar
einkjurnar her í bygdini og teirra menn hoyrdu til (brøðra)samkomuna í Elim.
Flestu teirra vóru eisini í ætt. Teir tríggir brøðurnir í Niðaragerði, Sámal, Per
og Jørgen, vóru systkinabørn við Sámal í Klova og Tummas á Lygnesi. Oluffa,
gift við Sámali, og Gusta, gift við Peri, pápa mínum, vóru systrar. Jørgina,
kona Óla Poulsen, var systurdóttir teirra. Mamma hennara var gift við Jákup
Hendriki, sum var pápi Helenu og Konstansu. Lena var kona Sámal skiparan.
Georg, maður Konstansu, var aftur systkinabarn Oluffu, Gustu og Sannu.
Karolina, einkjan eftir Dídrik á Gjaranesi, var systir Sámal í Klova og var sostatt systkinabarn brøðurnar í Niðaragerði og Tummas á Lygnesi. Hetta sigur
nakað um sambandið millum tey, sum sótu eftir.
Somuleiðis í Byrginum. Søren, pápi teir tríggjar Sámal Petur, Sofus og
Anton Solmunde, sum fórust við „Immanuel“, og kona Jóan Karl á Lambareiði vóru systkinabørn. Hon var mamma Jørgen Joensen.

Gott samanhald
Tað var sagt, at „baptistarnir“ vóru so góðir við síni og hildu so væl saman.
Tað vóru eisini so nógv prógv fyri hesum. Men tað vóru eisini so mong onnur,
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sum hjálptu. Lea, systir, hon er hálvfjórða ár eldri enn eg, minnist, at Ludvig Poulsen, ein leiðandi bróður í Ebenezer og handilsmaður í Havn, vitjaði
mammu. Hann er neyvan komin tómhentur. Tað sama greiddi Mia, einkja
eftir Sofus Solmunde, frá.
Somuleiðis komu á gátt Jóan Karl á Skála, Victor og Rikka Danielsen, Per
og Poulina Uppi í Toft, fyri at nevna nøkur dømi.
Eg havi seinni fingið at vita, at handilsmaðurin í bygdini drálaði ikki við at
strika skuld, tá tað stóð á hjá fólki í trongstøðu.

Systrarnar sungu saman
Systrarnar, sum mest hildu saman, vóru Luffamostir og mamma. Tær høvdu
báðar mist mannin. Eg minnist ikki, hvat tær tosaðu um, men eg minnist,
hvat tær plagdu at syngja. Serliga mamma hevði gott mál. Ein av sangunum
var: „Rann aldri grátur kinnum á, var rósan tornafrí, hvør lætt, hvør lætt vit
gloymdu tá várt heim Guds ríki í“. Sangurin hevur fýra ørindi, og millum
hvørt ørindu kundi hon hava onkra viðmerking. So var við øllum, hon sang.
Ein annar var: „Inn í gyltan sal millum einglatal, skjótt tey frelstu ganga inn.
Gloymd er sorg og sút, krúnur býtast út, tá tey frelstu ganga inn“. Hetta
var teirra troyst, at tað var nakað betri í væntu, tá øll skulu møtast aftur og
gloymd er sorg og sút. Triði sangurin, eg skal nema við, er: „Á heimland, á
heimland! Ei einslig hjørtu har, ei ótti og ei angist, ei grátur er í tær, sum lítla
barnið grætur at vera móður hjá, so leingist mínum hjarta á heimland teg at
sjá, Á heimland! So tunt hitt tjaldið er, títt ljósa summar skilir frá hesi køldu
verð“.
Spell ikki at minnast viðmerkingarnar, hon hevði til hvørt ørindi, hon hevði
sungið, men tað er farið í gloymskuna.
So er brot úr sangi, eg minnist, og sum mangan var havt á munni. „Á sælur
tá hann, sum tá alt annað svann, átti Jesus og trúði á hann“. Her nýtist eingin
viðmerking. Hjá teimum var eingin ivi um, at leiðin bar heim. Og á teirri
leiðini var einki skipbrot.

Mammurnar og páparnir vóru hetjur
Tað hevði uttan iva mangt verið øðrvísi, um pápar okkara høvdu livað, men
eg tori at siga, at vit hava øll átt hetjur til mammur. Og tíbetur, sorg arvast
ikki. Vit minnast teir, ið fóru, við hávirðing. Teir vistu betur enn nakar annar,
hvussu veikt og lítið farið var, sum teir fóru við. Kortini fóru teir, tí tað galt
teirra kæru, sum heima vóru. Okkara tankar eru eisini hjá teimum, sum sita
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eftir teir, sum fórust við „Lauru“. Vit drýpa høvur og minnast teir, ið fórust,
og vit takka fyri, at vit áttu slíkar hetjur til fedrar. Má tann góði Gud signa
øll, sum komu higar í dag, eins og tey, har tað ikki lá fyri at koma. Harðar
vóru lagnurnar. Nógv av teimum, sum mistu við „Immanuel“, vóru eisini rakt
á annan hátt.

Vanlukkan samansjóðaði bygdina
Maria Jacobsen, dóttir Jacob Olsen, greiddi millum annað frá:
„Tað sigur seg sjálvt, at ein slíkur tilburður hevur samansjóðað bygdina
nógv. Tað eru nógvar søgur um, hvussu væl tey eintust, eisini á tí andaliga
økinum. Eg minnist í mínum uppvøkstri, at møti vóru hildin í turkihúsinum
hjá Peturi Weihe, har beinkir vóru tiknir úr salinum og missiónshúsinum,
og so fóru øll á møti í turkihúsinum. Av góðum grundum minnist eg ikki
tríatíárini, men eg minnist fjørutini. Tá vit hugsa um Søldarfjørð, má eg siga,
at her var gott at vaksa upp. Vit áttu nógv ættarfólk. Pápi og tey vóru átta
systkin, seks systrar og tveir brøður. Bara tvær av systrunum fóru av bygdini.
Mamma og tey vóru 13 systkin, har tveir dreingir doyðu sum smáir. Av systkjunum hjá mammu vóru bara tvær systrar, sum ikki búðu í Søldarfirði. Tær
fóru tó ikki so langt. Onnur fór yvir á Gjaranes og hin út á Lambareiði. Millum øll hesi næstrafólk vuksu vit upp. Vit gingu inn og út, sum vit vildu, og
kendu okkum heima so nógva staðni. Tá var ikki nógv tosað um ungdómshús
og slíkt. Vit vóru inni í ymsum húsum um kvøldarnar, serliga nógv vóru vit
inni hjá Thoru mostur, sum var gift við Hans David Øregaard.
Eg eri vís í, at tann føroyska sjómanskonan eigur ikki sín líka í heiminum. Einkjurnar, sum stríddust fyri síni børn og síni heim, tær framdu avrik.
Hesar kvinnur sótu einsamallar sum forsyrgjarar. Tær høvdu ein stóran leiklut
í samfelagnum og hava eisini víst nógvar eginleikar. Tær vóru barnauppalarar,
sálarfrøðingar, høvdu øll fíggjarviðurskifti um hendur, høvdu kríatúr, kúgv og
summar høvdu seyð. Tær settu niður epli og hoyggjaðu. Umframt hetta var
alt tað, sum varð gjørt til matna og klædna. Tær bundu skipstroyggjur fyri at
fáa mat í munnin. Alt hetta stríðið varð gjørt fyri at lívbjarga sær.
Til seinast vil eg siga nøkur orð um fosturmammu mína, Luffufastur, har
eg vaks upp. Hon misti mannin við „Immanuel“ og sat eftir við átta børnum.
Tann elsti drongurin var bara 11 ár. Yngsta barnið var reiðiliga ársgamalt.
Gjøgnum hana veit eg um stríðið, vøkunæturnar og óttan fyri børnunum,
og ongan at luta henda óttan við. Hon og Gusta fastir, sum misti mannin
Per, sótu onkuntíð og tosaðu. Eg minnist, at mammu dámdi ikki sangin um
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„Lauru“ og „Immanuel“, har millum annað varð sagt: „Tær sluppir sukku í
Íslands hav í stormi blant ódnarsjógvar. Teir lótu har lív, hvør fann sína grøv
blant ótaldar gravir nógvar“. Tær vildu heldur hugsa um menninar sum verandi heima hjá Gudi.

Prestur fekk orðnað navnið
Yngsta barnið hjá Oluffu og Sámali var Sonja, sum var ársgomul, tá pápin
fórst. Tá ið tað var greitt, at „Immanuel“ ikki kom aftur, kom presturin á
Nesi, Fibiger-Jensen, at vitja. Hann vildi so fegin troysta. Hann spurdi, um
tað ikki var okkurt, sum hann kundi gera fyri hana. Luffa segði, at hon var
so kedd um, at ikki eitt av børnunum var uppkallað eftir pápanum. Tað vóru
ráð fyri tí, helt prestur, og spurdi um hennara ynski hesum viðvíkjandi. Jú,
Luffa kundi hugsað sær, at yngsta dóttirin Ingibjørg, ið var næstan tvey ár,
hevði fingið navnið Sonja afturat eftir pápanum Sámali. Prestur skuldi royna.
Ikki vardi leingi, fyrr enn Fibiger Jensen kom inn aftur til Oluffu við einum
kongabrævi, sum segði, at Ingibjørg æt nú Sonja Ingibjørg. Síðan kom hon at
vera kallað Sonja. Hetta gloymdi Luffa ikki presti.

Kona Sámal Rasmussen, Oluffa, við børnunum Rasmusi og Sonju, sum fekk hetta navn
eftir tað, at pápin var deyður.
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Bjargaður av knívsstingi
Sámal hevði annars ætlað sær at vera heima henda túrin. Hann kundi vera
heima og arbeiða við at gera koyriveg, men hann helt so, at henda túrin skuldi
hann gera afturat.
So kundi eisini henda tað mótsetta. Søga er um ein ungan drong, sum
skuldi við. Hann kom til skipið, har tað lá við bryggju. Hann blakaði klæðsekkin inn á dekkið og leyp sjálvur aftaná. Men í klæðsekkinum var ein knívur
í ongum slíðra, og í fallinum fekk drongurin knívin upp í búkin og meiddi
seg so illa, at hann slapp ongan veg, og hetta bjargaði lívi hansara.
Eg skal skoyta uppí, at hóast eg kalli Luffu fyri mammu var tað ikki dagur,
at eg ikki var heima hjá mínum foreldrum og systkjum, so tað var sum eitt
hús.“

Eitt varandi minni kemur at standa eftir „Immanuel“. Hetta er Depilin í Skálavík, sum Eiler
og kona hansara Beinta hava latið bygdini, og sum hevur fingið navn eftir skipinum, har
Eiler misti pápan.

Minnisvarðin í Søldarfirði
Hin 2. oktober 1983 varð minnisvarði
reistur í Søldarfirði fyri sjólátnar í bygdunum í Søldarfirði, Lambareiði og Lamba.
Frithjof Joensen í Klaksvík gjørdi minnisvarðan.
Stigtakari fyri minnisvarðanum var
Martin í Grund. Hann og Maria Jacobsen
høvdu fyrr tosað um, at einkjurnar høvdu
sagt seg ynskja eftir, at tær høvdu eitt pláss
at fara til at minnast teirra menn.
Skipað varð ein nevnd at arbeiða við
málinum. Í hana komu:
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Minnisvarðin í Søldarfirði.

Martin Olsen, formaður, Maria Jacobsen, Ruth Rasmussen, Gunleyg Poulsen, Leif Berg, Helena Solmunde og Karolina Johansen.
Nevndin fór so í holt við at savna inn pening til endamálið. Hetta gekk
ógvuliga væl. Undirtøkan var so góð, at tá ið alt var liðugt, var nóg mikið av
peningi til at gjalda bæði minnisvarðan, minnispláturnar og fyri at girða av
økið uttanum. Túnið á minnisvarðaøkinum er grótið frá tí gamla fiskastykkinum í Søldarfirði, har einkjurnar arbeiddu fyri at fáa til lívsins uppihald.
Martin í Grund eigur eina stóra tøkk uppiborna fyri tað stóra arbeiði, sum
hann legði í hetta.
Helena Solmunde avdúkaði pláturnar, og Tummas Jacobsen á Glyvrum
avdúkaði minnisvarðan. Tummas var beiggi teir tríggjar brøðurnar í Niðaragerði, sum fórust við „Immanuel“.

Manningin á Lauru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jens Toftum, skipari, 25 ár, giftur. Eftir sat konan við einum barni.
Frits Toftum, 17 ár.
Niels Lassen, 27 ár, ógiftur.
Niklas Lassen, 23 ár, giftur. Eftir sat kona við einum barni.
Herman Petersen, 26 ár, giftur.
Jacob Veyhe, kokkur, 20 ár.
Sámal Veyhe, 16 ár.
Jacob og Sámal vóru brøður.
William Joensen, 20 ár.
Valberg Thorsteinsson, 16 ár.
Allir hesir vóru úr Vági, og serliga var tað býlingurin í Toftum, sum var
hart raktur.
Johan Nicolaj Djurhuus, Sumba, 39 ár, ógiftur
Poul Nicolaj Christiansen, Sumba, 28 ár, ógiftur.
Danjal Jacob Bech, bestimaður, Porkeri, 33 ár, ógiftur.
Gunnar Levi Müller, Porkeri, 16 ár.
Niels Pauli Næstved, Hvalba, 17 ár.
Tummas Mouritsen, motorpassari, Sørvági, 21 ár, ógiftur.
Johan Jensen, motorpassari, Sørvági, 30 ár, ógiftur.
Tummas Zachariassen, bestimaður, Streymnesi, 27 ár, giftur, eitt barn.
Viggo Zachariassen, Streymnesi, 16 ár. Hann var beiggi Tummas.
Andrias Hansen, 34 ár, ættaður av Eiði, giftur til Streymnes. Eftir sat
kona við fimm børnum.
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Eftir manningina á „Lauru“ sótu 5 einkjur við 8 børnum.

Manningin á „Immanuel
• Sámal Jacobsen, skipari, 29 ár. Eftir hann sat einkja við tveimum
synum. Tann eldri var Eiler. Tann yngri, Sámal, eitur eftir pápa sínum.
Hann var føddur í september aftaná, at pápin gekk burtur.
• Per Jacobsen, bestimaður, 37 ár. Eftir hann sat einkja við 6 børnum.
Tað yngsta varð uppkallað Per eftir pápanum. Hann var føddur í
august, aftaná at pápin gekk burtur.
• Jørgen Jacobsen, 19 ár, ógiftur. Sámal, Per og Jørgen vóru brøður.
• Sámal Petur Solmunde, 25 ár. Eftir hann sat einkja við trimum børnum.
• Sofus Solmunde, 28 ár. Eftir hann sat einkja við trimum døtrum.
• Anton Solmunde, 21 ár, ógiftur. Sámal Petur, Sofus og Anton vóru
brøður.
• Sámal Rasmussen, 39 ár. Eftir hann sat einkja við átta børnum.
• Georg Olsen, 30 ár. Eftir hann sat einkja og ein dóttir.
• Hans Andrias Hammer, 19 ár, ógiftur.
• Tummas Magnussen, 28 ár, ógiftur.
Hesir 10 menninir vóru úr Søldarfirði.
• Joen Karl Joensen, 47 ár av Lambareiði. Eftir sat einkja við fimm
døtrum.
• Jørgen Joensen, 19 ár, ógiftur, sonur Jóan Karl.
• Sofus Jacobsen av Skipanesi, 20 ár, ógiftur.
• Didrik Djurhuus, 28 ár, Innan Glyvur. Eftir sat einkja við einum soni.
• Poul Johannes Djurhuus, 16 ár, Innan Glyvur.
• Óli Poulsen, 23 ár, Syðrugøtu. Eftir sat einkja við trimum børnum.
• Óli Müller, 23 ár, Norðragøtu, ógiftur.
• Hans Jacob Havstreym, 28 ár, Norðragøtu, ógiftur.
• Jens Mohr Joensen, 24 ár, Vági, ógiftur
Eftir sótu níggju einkjur við 32 børnum. Seks av teimum giftust uppaftur.
Tær blivu allar aftur einkjur.
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1934:

„NÓLSOY“
OG „NEPTUN“
Árið 1934 var eitt ræðuligt vanlukkuár hjá føroyskum fiskimonnum. Í mai hvurvu tvær sluppir samstundis. Onnur var „Nólsoy“ við
20 monnum, og hin var „Neptun“ við 23 monnum
Við „Neptun“ fórust ikki færri enn 9 mans úr Mykinesi. Líka nógvir fórust
úr Vestmanna.
Tað fórust átta hósvíkingar við „Nólsoy“.
Onnur skip, sum fóru hetta árið, vóru „Standard“, „William Stephenson“,
„Sigrid“ og „Tjaldrið“. Við hesum skipum vórðu allir bjargaðir.
„Nólsoy“ og „Neptun eru við 43 sjólátnu størsta vanlukka í Føroyum
samstundis, síðan vit fóru at reka skipsfiskiskap í 1872.
Til er rættiliga fitt av tilfari um hesar vanlukkur. Tað er lutvíst skrivligt
tilfar, men tað eru eisini fleiri munnligar frásagnir. Summar stava frá tíðini
hjá FF-blaðnum. Fleiri samrøður vórðu gjørdar í sambandi við Miðvikuna í
Sosialinum í 2009, tá ið 75 ár vóru liðin síðan vanlukkuna.

Brostnar vónir
Eftir at hava bíðað og bíðað eftir saknaðu skipunum, varð ein dag staðfest,
at nú var eingin vón. Hetta gjørdi sýslumaðurin í Vestmanna, Gunnar Dahl
Olsen, greitt í eini fráboðan, sum hann sjálvur dagfesti á jóansøku 1934, og
sum varð prentað í Dimmalætting 4. juli. Tað vísir eisini tíðina tá, at tað
gingu tveir mánaðir, frá tí skipini fórust, inntil tað kundi staðfestast, at eingin
vón var.
Gunnar Dahl Olsen skrivar:
Tað er longsti dagur í dag. Havið liggur stilt og spegilsblankt, himmalreint.
Tað tykist so ófatiligt, at hetta sama hav, sum er so reint og klárt, kann fjala
gátur, sum lívið aldri vil kunna loysa.
Hvar er elskaði maður mín, faðir mín, sonur mín? So spyrja nú mong á
Føroyalandi.
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Havið er stilt og tigandi. Stormarnir eru tagnaðir. Vindarnir tiga. Hav og
vindar dylja tann sorgarleikin, tann deyðadansin við Íslands strendur, har 43
Føroyalandssynir vórðu drignir at havsins botni.
Eingin tók teirra seinasta farvæl. Eingin rætti teimum hond á deyðastund.
Eingin móðurhond streyk soninum yvir ennið. Eingin kysti tær blánandi varrar. Stormur og havódn køvdu neyðarróp teirra. Havið hevur fevnt teir. Havið,
sum fjalir øll spor og tigur.
…
„Neptun“ og „Nólsoy“ eru burturgingin. Tey koma ikki aftur. Leingi hevur
verið bíðað. Svára tíð! Og nú eru allar vónir brostnar – og sorgin liggur nívandi yvir heim, yvir bygdir og alt Føroyaland.
Hesir vóru menninir, ið við ídni fóru til starv sítt og ikki komu heim aftur.
Síðan skrivar hann øll 43 nøvnini.
Føroyaland syrgir, syrgir sjólátnu synir sínar.

Allur dansur skuldi steðga
Tað var merkiliga lítið skrivað í bløðunum um hesa ógvuligu stóra vanlukku.
Tað varð heldur ikki skrivað nógv um, hvussu hetta ávirkaði lívið í landinum.
Men Tingakrossur skrivaði 13. juni 1934: „Tað átti at verið so, at fyri øllum
teinkjandi fólki í Føroyum, skuldi hetta verið ein landasorg so stór, at dansur
og tílíkt ikki sømdi seg, ið hvussu er ikki fyrr enn ein tíð var umliðin, frá tí
allir hesir fiskararnir, ið fara heimanífrá glaðir og fúsir fyri at vinna útkomuna
til tey, ið heima sita, so brátt verða burturryktir. Eftir sita konur og børn og
gentur við stórari sorg – tað eru sár, ið neyvan grøðast aftur. Fyrr var so, at
allur dansur steðgaði, men tíverri er tað ikki soleiðis nú“.

Minningargudstænastur
Aftaná slíkar vanlukkur var vanligt við minningargudstænastum. Í Vestmanna
talaði Jákup Dahl próstur. Hansara tala var prentað í Dimmalætting. Hann
lýsti væl hugburðin hjá fólki tá. Jákup Dahl segði millum annað:
„Vit eru komin saman her í kirkjuni í dag at halda syrgigudstænastu til
minnis um hinar sjólátnu við hesar seinastu skaðatilburðirnar.
Leingi er her bíðað í iva og vón.
Leingi hevur óttin sitið í hjørtunum, frá tí tey fóru at verða bangin um
hesi skipini.
270

Leingi hevur verið spurt, og tess meira tíðin leið, tess tráligari hevur verið
spurt.
Øll hini skipini eru komin og farin uttan hesi tvey „Neptun“ og „Nólsoy“.
Nú er eingin vón longur. Spurt og leitað hevur verið bæði her og har. Alt
havið her um vegir er uppleitað. Men teir eru ikki spurdir aftur. Teir koma
ikki meira heim aftur higar.
Men hvar og hvussu eru teir farnir? Eingin veit tað. Dýpið er tigandi. Eingin
veit frá einum at siga, sigur gamalt orð. Og eingin veit heldur frá mongum
at siga, tá ið eingin teirra kemur aftur og ber boð í bý. Eingin hevur verið hjá
teimum á teirra seinastu stund. Eingin sá teirra seinasta stríð.
Hitt stóra dýpið hevur fevnt teir.
Hvussu stórur missur hetta er fyri fólk okkara, duga vit illa at meta.
Vit kunnu hugsa okkum, hvussu tómligt tað fer at kennast í teimum
bygdunum, ið varða av, ella hvussu tómligt tað fer at verða mannfólkamegin
í kirkjuni í Mykinesi, í Tórsvík og her í Vestmanna kirkju.
…
„Latum okkum her í dag vera still eina stund, meðan vit nevna nøvnini á øllum hesum 43 monnum, sum her hava látið lívið fyri landi sínum, og meðan
ein og hvør hugsar sítt, eftir tí, sum hann ella hon hevur kent til teirra, ið
eru farnir. Tað eru teir ímillum, sum vit her ikki kenna; men so eru tey aðrar
staðir, sum kendu teir. Guð kennir tey øll, bæði teir, ið farnir eru, og tey, ið
eftir sita, bæði ung og gomul, smá og stór, og kærleiki hansara umfatar øll.
Vit veita teimum tøkk. Vit lýsa frið yvir minni teirra. Her á fold verða øll
nøvn gloymd. Tað er troyst okkara, at nøvn okkara standa skrivað í himlinum,
í lívsins bók, fyri Jesu skuld.
Amen.“
…
Í Hósvík helt presturin Grøn eisini minningargudstænastu.

Rendu „Neptun“ og „Nólsoy“ saman?
Tað hevur verið frammi, at „Neptun“ og „Nólsoy“ rendu saman. Her eru
ymiskar meiningar. Tí ber ikki til at siga nakað við vissu. Men tær ymsu fatanirnar eru ein partur av hesi søgu.
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Í 1994 hevði Johan Hansen úr Kollafirði eina grein í Dimmalætting, har
hann vísir aftur, at „Nólsoy“ og „Neptun“ rendu saman. Johan var upprunaliga fiskimaður, men gjørdist trúboði hjá Indre Mission. Eitt skifti var hann
stjóri á Sjómansheiminum í Havn.
Johan var sjálvur á leiðini, og henda frásøgnin er so áhugaverd, at hon er
ein partur av hesi søgu.

Ringt vár
Johan skrivaði:
„Gitt varð millum manna, nær, hvar og hvussu „Neptun“ og „Nólsoy“
kundu vera farnar. Eitt, ið gitt varð, var at tær kundu vera stoyttar saman. At
tað ikki var so, havi eg eina reiðiliga fasta uppfatan av.
Sjálvur var eg á Suðurlandinum hetta várið. Skipið, eg var við, var „Milly“,
sum Edmund Klein, Vestmanna, átti og var skipari á.
Veðrið á Suðurlandinum hetta várið var ógvuliga ilsligt. Nógvir vóru dagarnir við beinleiðis illveðri. Og tað helt fram. Sum eg minnist tað, høvdu vit tað
ringasta veðrið um mánaðarskiftið apríl-mai. Júst tá komu vit at liggja bakk í
fleiri dagar, meðan veðrið bara ilskaðist. Vindurin var í sunnan, so vit komu
longri og longri norðureftir. Ógvuliga tjúkt var eisini í veðrinum. Landkenning høvdu vit yvirhøvur ikki havt vælsaktans eina viku. Sólin hevði ikki sæst.
Við teim navigatiónstólum, ið tá vóru til taks, var ikki lætt heilt nágreiniligt
at avgera positiónina. Men vit høvdu tó nakað so nýmótans, sum eitt radio,
og kundu tí hoyra tað íslendska útvarpið og soleiðis eisini veðurtíðindini. Í
middagssendingini ein dagin varð sagt frá ódnarveðri út á dagin. Ættin vildi
framvegis vera í sunnan.
Aftaná at vit høvdu hoyrt veðurtíðindini, segði skiparin, at vit vóru ikki so
væl fyri, tí vit vóru komnir so langt norður, at vit nærkaðust skergarðinum
hættisliga nógv. Vóru vit liggjandi bakk sum nú, var vandi fyri, at vit kundu
reka á hann. Pressa út um skergarðin høvdu vit ikki møguleika fyri. Ráðini
vóru tí at taka undan, skjótast møguligt, og sigla norður um Reykjanes og
skergarðin. Sundið millum Mjølsekkin og Reykjanes er ikki so breitt. Tá vit
sum sagt ikki heilt neyvt kundu avgera positiónina, vit vóru á, so hevði henda
sigling eisini sín vanda. Vit máttu koma reiðiliga beinir á sundið. Men siglast
mátti. Fyrst vórðu øll repini tikin og alt annars gjørt til reiðar til eina sigling,
ið vildi verða ein av teim grovu.
Tikið varð undan. Vindin høvdu vit inn á bakborðsloring. Tá siglt var
nakað, slerdi bæði mesanur og stórsegl yvir. Bresturin var stórur. Skipið mest
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sum skalv. Bæði stopparin til mesan og stórsegl slitnaðu sum trillutráður.
Hvussu hetta kundi henda, eri eg ikki førur fyri at siga. Tað hendi bara í
eitt vekk. Óslætt var. Tað kom at vísa seg, at hetta var okkara bjarging. Nú
høvdu vit vindin inn á stýriborðs loring. Kósin var so statt ein onnur. Tað
bar nú meir mót landi. „Ov nógv“ vóru bæði skipari og bestimaður á einum
máli um. Vit máttu hava kós meiri vesturá, út frá landi. So varð gjørt. Tá so
siglt var nakað, bóru vit í tí tjúkka mjørkanum eyga við Mjølsekkin, sum vit
høvdu um bakborð. So reiðiliga nær vóru vit honum. Tá var gleðin stór. Ein
vandi var av.

„Sá“ pápa sín ganga burtur
Komnir norð um Mjølsekkin varð lagt bakk. Ódnin leikaði framvegis. Her
norðanfyri var slættari. Øll manningin varð verandi uppi, allir í fullum sjóbúna. Onkur av teimum, ið frívakt høvdu, løgdu seg á beinkin. Ein teirra var
smyrjarin hjá okkum, Joen Peter Jacobsen, Vestmanna, dagliga kallaður Jóan
Petur á Mørk. Hann hevði lagt seg fram mót skarpinum. Pápi hansara, Johannes Jacobsen, kallaður Jóanis á Mørk, var bestimaður á „Neptun“.
Jóan Petur, ið var sovnaður har á beinkinum, varð við eitt so óróligur,
sparkaði og sló. Hann vaknaði, setti seg upp og fór so at gráta. Tað sá nakað
løgið út. „Hvat bagir?“ varð spurt. Við grátkvaldari rødd svaraði hann: „Nú
fór „Neptun“. So fór hann at siga frá, hvussu hann í dreymi – í eini sjón –
hevði sæð pápan á odda fyri allari manningini á „Neptun“ koma mót sær. Tá
pápin var komin heilt fram at honum, segði hann: „Jóan Petur, nú kunnu vit
ikki meir.“ So hvarv sjónin. Jóan Petur tók hetta, ið hann hevði droymt, heilt
fyri álvara, so hann ivaðist ikki í, at hesa óveðursnátt fór „Neptun“.
Seta eitt tal á hesa náttina eri eg ikki førur fyri, men tað var ein tann fyrsta
náttin í mai.
Á „Milly“ var tað okkara hugsan, at „Neptun“ var farin á skergarðinum.
Meðan vit høvdu ligið bakk sunnanfyri í umtalaða ódnarveðrinum, høvdu
vit sæð nøkur skip, eisini skip, vit kendu. Millum teirra var „Neptun“. So vit
vistu, at hon var nærhendis okkum.

Sóu „Nólsoy“ aftaná illveðrið
Hvar „Nólsoy“ hevði verið í hesum óveðrinum, veit eg sjálvandi einki um.
Men tá ið veðrið var batnað longu dagin eftir, varð avgjørt, at vit skuldu fara
inn á Reykjavík. Vit høvdu fingið nakað av skaða, og bøtast skuldi um hann.
Annan dagin eftir, frá morgninum, vóru siglingarlíkindini góð. So varð siglt
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á Reykjavík. Tá vit nærkaðust Sandgerði, sóu vit eina slupp inn mót landi.
Vindurin var nú meira eysturhallin, landsynningur, vil eg halda, so har lívdi
nakað av landi. Vit sigldu so mót skipinum. Tá vit nærkaðust, sóu vit, at tað
var „Nólsoy“. Siglt var so tætt aftan fyri hana, at vit róptu til teirra, sum á
dekkinum vóru. Millum teirra var Jens Kristian Petersen úr Kollafirði, ið var
bestimaður við „Nólsoy“. Ivaleyst hevur hann havt vaktina. Nú vóru vit úr
somu bygd, so honum tók eg ikki feil av. Ein annar, eg kendi og minnist, var
hósvíkingurin, Alif Danberg. Við at hoyra okkum rópa til teirra á „Nólsoy“,
kom okkara skipari, Edmund Klein, upp á dekkið. „Hvør var handa sluppin?“
spurdi hann. Tá hann fekk at vita, at tað var „Nólsoy“, segði hann: „Hevði eg
vitað tað, so hevði eg preiað teir.“ Hans David, skiparin á „Nólsoy“, og hann
vóru so væl.
Eg eri soleiðis vissur um, at „Nólsoy“ var komin væl burtur úr ódnarveðrinum, ið frammanundan er skrivað um. Óivað eru teir farnir suðurum aftur
at royna, tá ið veðrið varð batnað. At eitt lík av manningini varð funnið so
sunnarlaga sum við Eyrarbakka bendir á, at hon er farin sunnanfyri. Men
hvussu, hon er farin, er ikki lætt at gita. Nakað beinleiðis óveður eftir tað, ið
umtalað er, minnist eg einki til.
Hesi minni frá vártúrinum á Suðurlandinum 1934 hava staðið ógvuliga
greið fyri mær síðan, sjálvandi tí tey hava samband við hesa skakandi vanlukku.

„Sá“ skipini stoyta saman
Ólavur Clementsen hevur eina frásøgn í bók síni „Søgur og skemt av Sandi“
frá Hans Andrias Joensen í Kvívík, nevndur Hans Andrias á Skælingi. Hann
fortaldi frá, at hann henda morgunin var farin eftir torvi. Meðan hann var
hyggjandi yvir á Vágoynna, sýntist honum, sum Vágoyggin lætti sær á, og sá
hann tá tvey skip koma siglandi hvørt móti øðrum og renna saman. Síðan
hvarv henda myndin, men hann kendi skipini og skilti, at hann mátti hava
sæð yvir seg.
Fortalt varð eisini, at Anna, genta kokkin á Nólsoynni, droymdi hesa náttina, at hann kom til hennara og segði frá vanlukkuni.
Mykinesmaður, ið var við øðrum skipi á Suðurlandinum, var hesa náttina í
ørviti á frívakt. Hann var lopin úr koyggjuni og upp á dekkið í berum undirklæðum. Onnur frásøgn er, at stovuklokkan í einum húsum í Mykinesi var
eisini steðgað somu nátt.
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Allir hesir tilburðir vóru av mongum hildnir at vera feigdarboð um hesa
vanlukku.
Tann tíðin, tá ið „Nólsoy“ og „Neptun“ hvurvu, apríl-mai, skuldi ikki verið
ringasta tíð av árinum. Men í bókini „Tað hendi umborð“ hjá Svenningi av
Lofti er ein frásøgn frá Christiani Olsen, ættaður av Eiði, men sum var búsitandi í Klaksvík. Hann var undir Íslandi tá og minnist illveðrið fyrst í mai
í 1934 sum tað ringasta, hann hevði upplivað. So roknað varð við, at so væl
„Nólsoy“ sum „Neptun“ eru farnar í hesum veðrinum.

„Nólsoy“.
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SØGAN UM „NÓLSOY“
Fyrst skal „Nólsoy“ verða umrødd. Tað var Müller reiðaríið í Havn, sum átti
skipið. Eiden Müller, sonur reiðaran Ebbu Müller, skrivar millum annað um
hesa slupp og um tað, sum hendi:
„Nólsoy“ var ein lítil slupp, TN 202, bygd í Elmshorn í Týsklandi í 1880.
Til fiskiskap undir Íslandi hvarv hon í 1934, og hvørki skip ella manning
spurdist aftur. Hetta var ein sonn sorgarhending. Hjá mammu var tað ógviliga
sárt at boða familjunum frá. Tað vóru djarvir og raskir fiskimenn, sum vóru
við „Nólsoy“, og sjálvsagt rakti sorgin djúpt í teimum mongu heimum, sum
varðaðu av. Ongantíð gjørdist greitt, hvussu tilburðurin var farin fram, men
nakað um somu tíð fórst ein onnur føroysk slupp, „Neptun“, og har spurdist
heldur eingin aftur, tíverri.“

Andreas í Tarti: Seinastu, sum sóu „Nólsoynna“
Í 2006 byrjaði í FF-blaðnum ein greinarøð við tí tá nærum 100 ára gamla
Andreas í Tarti úr Oyndarfirði, har hann greiddi frá sínum langa lívi til sjós.
Hann mintist so ótrúliga væl, og hann segði um hesa vanlukku:
„Vit vóru helst teir síðstu, sum sóu „Nólsoynna“. Ein stormur var á Suðurlandinum 27. apríl, hetta var ein rokstormur. So blíva nakrir dagar, har tað var
gott veður, og nú fóru skipini vesturum. Vit sigldu í fínasta veðri vestureftir
og brúktu bara motorin. Eg átti frívakt, tá vit komu um Reykjanes.
Tá vit eru komin nakað forbí, fortaldu teir fyri mær, at vit høvdu passerað
sluppina „Nólsoynna“, og hon fór eysturyvir við størstu seglum við toppsegli,
og eg hugsi, at hon hevði breiðfokkuna eisini.
Vit kláraðu tað ikki longur enn á Skagen, tá brendi hann á. At koma undir
tað veðrið við størstu seglum hevur ikki verið lukkuligt. „Nólsoyggin“ eigur
ikki at vera komin longur enn eystur um Grindavíkina. Eg kann ikki siga tað
sikkurt, at eg sá hana, tá eg kom upp og fór á vakt, men hetta fortaldu teir so.
Tað var so ringt veður, at vit lógu inn móti rivunum á Skagen og tordu ikki
at venda. Men tíbetur, tað linkaði so mikið, og tá veðrið blíðkaði, tá slitnaði
stagið hjá okkum.
Eg vil fortelja, hvat ein hósvíkingur fortaldi mær. Vit vóru saman við „Nólsoyar Pálli“. Hann fortaldi fyri mær, at eitt konufólk hevði droymt um skiparan á „Nólsoynni“ tríggjar nætur upp í slag. Hann stóð so syrgin í kappanum
og fortaldi fyri henni, hvar teir vóru.
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Eg rokni við, at“ Nólsoyggin“ hevur verið flótandi tá, og skiparin segði bæði
frá breidd og longd, hvar teir vóru staddir. Henda konan spurdi í dreyminum
eftir „Neptun“, men hann svaraði ikki upp á tað. Eg trúgvi ikki, at skipini
hava stoytt saman, sum summi hava hildið.“

Ringurin, sum kom aftur
Tað einasta, sum frættist aftur frá „Nólsoy“, var, at 27. mai 1934 rak eitt lík av
einum manni á land við Eyrarbakka í Íslandi. Maðurin hevði ring á fingrinum
og av honum kundi staðfestast, at hetta
var 31 ára gamli Bernhard Henriksen úr
Sandavági.
Gentan hjá Bernhardi var Anna Jacobsen, eisini úr Sandavági. Tey bæði høvdu
verið trúlovað í 4 ár og høvdu havt ring í
hálvt annað ár. Tá í tíðini varð ikki lopið
framav á hesum økinum við at giftast í
skundi. Bernhard varð jarðaður á Eyrarbakka, og á grøv hansara stendur ein vakur
minnissteinur, sum kendi grótmaðurin Óli
Arge, hevur gjørt. Har standa eisini nøvnini á hinum, sum fórust við „Nólsoy“.
Anna fekk ringin sendandi, og hon læt
gera eitt hjarta, sum hon setti á ringin, og
bar hon hann allar sínar dagar. Hon giftist
ongantíð, og hon doyði í 1972, bara 65
ára gomul.
Ein slíkur skaðatilburður elvdi sjálvsagt
til stóra sorg hjá teimum næstu. Í hesum
førinum vóru tveir beiggjar, Bernhard og
Johannes, farnir.
Men teir báðir deyðu hjálptu sjálvir
sínum næstu at koma yvir sorgina. Eina
náttina droymdi systirin Elsa, at tað varð

Minnisvarðin á Eyrarbakka í Íslandi
yvir teir, sum fórust við „Nólsoy“.

Ringurin.
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bankað upp á dyrnar. Í fyrsta umfari lætst hon sum einki, men so varð rópt:
„Elsa, lat upp.“ Hon so gjørdi. Tá stóðu beiggjarnir báðir uttanfyri í líki av
einglum. Teir hildu hvør um annan og søgdu við systrina: „Syrg ikki meira
yvir okkum. Vit hava tað gott!“

Bíðaði heilan túr eftir „ja“ frá gentuni
Í sambandi við Bernhard er ein áhugaverd søga, og tað er dagbókin hjá honum. Hana fekk eg í síni tíð frá Hanne Beth í Sumba. Hon var uppkallað
Johanna Bertha eftir mammubeiggjunum, sum fórust við „Nólsoy“. Hon arvaði tí hesa dagbók, sum gevur eina so sera góða mynd av Bernhardi sjálvum
og av lívinum hjá einum fiskimanni tá í tíðini.
Hon er frá árinum 1930. Bernhard hevði skrivað niður fyri hvønn dag í
árinum tað, sum hann hevði upplivað bæði á landi og sjógvi. Her fæst eisini
ein mynd av eini persónligheit, sum vit eisini hava fingið váttað av teimum,
sum mintust Bernhard.
Bernhard var virkin missíónsmaður, og hann var eisini blákrossari. Hann
var sera fittur í hondunum, og millum annað bant hann bøkur inn, tá ið hann
var heima.
Dagbókin hjá honum er eisini um
kærleikssøgu hansara. Hann hevði hug á
Onnu, men fekk ikki sagt tað við hana,
áðrenn hann fór til Havnar at rigga til at
fara til skips á vári 1930. Dagin fyri teir
fóru avstað, sendi hann henni bræv um
hetta. So túrurin gekk við at hugsa um,
hvat svarið mundi fara at vera.
Hann fór avstað aftur, og nú var spenningurin at fáa bræv frá Onnu. Men túrurin
kom til enda, og teir fóru heim uttan at
hava verið inni har, sum brøvini vóru send!
Tá ið hann kom heimaftur, vísti tað seg,
at hon hevði somu hugsan sum hann, og
Bernhard kundi nú kalla seg trúlovaðan.

Framúr lýsing av fiskimanni

Bernhard var ein merkismaður.

Frásøgnin hjá Bernhardi er ein einastandandi lýsing av lívinum umborð á eini slupp og umstøðunum tá. Millum
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annað greiðir hann frá teirri stóru broyting, tá ið teir fingu radio umborð,
og tað bar til at lurta eftir sendingum ymsastaðni frá í heiminum. Sjálvur var
Bernhard kokkur, so tað lá væl fyri hjá honum at lurta. Tað, sum hann sjálvur
legði størstan dent á, vóru tær gudstænastur, hann hoyrdi millum annað úr
Stokkhólmi, har hann eisini skilti hvørt orð.
Og so greiðir hann frá, hvussu stórt afturstig tað var, tá ið radio gjørdist í
ólagi, og einki hoyrdist.
Tað lýsir eisini lyndið í Bernhardi, at hvønn dag endar hann dagbókina við
orðunum: „Alt væl“.
Hetta árið í 1930 var Bernhard við „Suðuroy“, sum eisini var eitt skip hjá
Müllerreiðarínum. Skiparin var tann sami Hans David, so teir eru farnir saman av „Suðuroy“ við „Nólsoy“.

Mín elskaði Bernhard fór til gravar
Anna hevur eisini sjálv skrivað í dagbókina
hjá Bernhardi, eftir at hann er farin, og
skal partur av hesum endurgevast. Hetta
lýsir eisini, at talan hevur verið um eitt
serligt og álvarsamt par.
Anna skrivar aftast í dagbókina hjá
Bernhardi:
„9. juni 1934 fór Bernhard mín elskaði
til gravar á Eyrarbakka í Íslandi. Hann
hevði fylt 32 ár tann 29. desember.
Gud vælsigni hansara støv, har hann
liggur. Hann og teir hava tað allir gott í
dag.
Jólaaftan í 1932 tóku vit ringar uppá.
Tað kvøldið var eitt ríkt kvøld fyri okkum Anna gloymdi ikki drongin.
bæði.
Tá knýttust vit fyri lívið og vóru lukkulig saman, sum eg ikki kann greiða
frá. Vit bóðu Gud um at vælsigna okkum og okkara framtíð, og gleddu vit
okkum til, at vit skuldu koma saman. Tað var, sum vit ikki tonktu annað, at
nú nærkaðist tíðin, og var tað nú blivið meira vist, at vit komu saman. Gud
sá, at tað var betur, at hann tók mítt besta heim til sín, tí alt er gott, ið Hann
ger, um tað er ófatiligt fyri okkum. Men Gud hjálpi og læri meg at boyggja
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meg undir hansara vilja, sum er tann besti, og sum hevur makt í himli og
jørð. 1 ár og 4 mánaðir høvdu vit ring saman.
Gud vælsigni okkum.“
Dagbókin hevur í síni heild verið prentað í FF-blaðnum, og vóru nógv,
sum vóru hugtikin av hesi frásøgn hjá manni, sum hevði kunnað havt eina so
bjarta framtíð. Men hetta vildi lagnan ikki.

Skiparin
Hans David Hansen var føddur í Hósvík 20. februar 1895, sonur Magnus
Hansen og Elsu f. Andreassen. Skiparaprógv tók hann hjá Jens Paula í Dali
í 1916.
Hans David fór til skips í 1911 við „C&M Slater“ við Hans Hansen í
Funningsstovu í Havn. Í 1920 førdi Hans David „White Star“ úr Vestmanna.
Í 1922 var hann bestimaður við „Sjanu“ av Tvøroyri, skipari var Hans Peter
Olsen á Knúgva í Hósvík. Í 1924 var hann við „Irex“ við Zachariasi Zachariassen úr Streymnesi, og várið 1924 var hann við „Silver Belle“, sum Magnus
Olsen í Rituvík førdi. Hans David førdi „Kara“ frá 1925 til 1928.
Hans David keypti „Zealous“ í 1929 frá Sámal Peturi Thomsen úr Kollafirði og førdi hana hetta ár.
Í 1930 førdi Hans David „Suðuroynna“, sum tá framvegis var deyðsiglari. Í
1931 fór hann at føra „Nólsoynna“ til 1934. Eftir hann sat einkja.

Minningarorð í Blá Kross blaðnum
Skelkurin av hesi vanlukku kom heilt til Danmarkar. Tað vóru nógvir mans úr
Hósvík við „Nólsoynni“. Teir vóru missiónsmenn og limir í fráhaldsfelagnum
Bláa Krossi. Í felagsblaðnum vóru hesar greinir:
De Fare-Vande!
TIL MINDE OM 20 FÆRØISKE FISKERE
Af sognepræst M. N. Randkær.
Havet kan ligge stille og spejlblankt. Men naar Stormen farer hen over det,
kan det rejse sig i al sin Vælde. Og naar Havet er i oprør, og Stormen pisker
Bølgetoppene til Skum, da er det svært for dem, som maa være paa Havet.
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Vore Venner paa Færøerne er fortrolige med Havet. En stor Del af deres
Tid tilbringer de paa Bølgerne. Og i den gode Fisketid er de ofte langt borte
fra Hjemmet.
Færøiske Fiskere har et vanskeligt og farefuldt Hverv. Og ofte er de paa
Havet i ugevis og maa tage mange haarde Tørn.
Mange færøiske Fiskere finder deres Grav i Havet. Derfor hviler der ogsaa
en vis Alvor over disse Mennesker. Mændene ved, at mange Farer møder dem,
og ofte er de Døden nær. Og medens Mændene er borte, gaar Hustruer og
Børn ofte i Angst derhjemme. Mon de faar Far at se igen?
Den 23. April sidste Aar drog en Flok færøiske Fiskere paa Langfart, idet de
skulde fiske helt oppe under Island. De sejlede fra Thorshavn med kutteren
„Nólsoy“. Vejret var uroligt. Og det blev Storm.
Og ved den Tid, da Kutteren skulde vende tilbage, var man paa Færøerne
ængstelige for, at den var forlist, og at dens Mandskab var omkommet. Den
27. Maj fik man Vished for, at det var gået, som man havde frygtet.
En Mand blev fundet ved Eyrarbakka paa Island. Han havde Ring paa
Fingeren, og i Ringen sad hans Kærestes Navn. Det blev da hurtigt opklaret,
at Manden var en af Fiskerne fra Kutteren „Nólsoy“. Den var forlist og dets
mandskab var druknet.
20 Mand havde fundet deres Grav i Bølgerne.
Skibets Fører og enkelte andre havde været med til at stifte Lokalforeningen
i Thorsvig. Mange af „Nólsoy’s“ Mandskab var Blaa Kors Folk.
Vi mindes dem med Tak til Gud.
Og saa tænker vi kærligt paa deres Kære, som er tilbage. Det er nogle Hustruer, som savner deres Mænd, og mange Børn, der ikke mere skal se deres
Far her paa Jorden.
Det er vor inderlige Bøn til Herren, at han vil velsigne hver enkelt af dem,
og at han ved sin Frelserhaand vil lede dem, indtil Maalet er naaet.
Men ak, de Fare-Vande,
Hvor kan jeg finde Spor
Befæst mig dog de Tanker
Jeg snart i Himlen Staar!
…
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Ud paa Dybet
„Far ud paa Dybet og kast Eders Garn ud til en Dræt (Lukas 5,4) lød det til
Fiskerne ved Genesaret Sø, og det samme lyder ogsaa til os færøske Fiskere,
naar vi drager ud paa Dybet, og vi ved, at vi skal arbejde flittigt i det Kald,
Herren har givet os, og således lød det ogsaa til Kutter „Nólsoy“, da den drog
ud paa Havet. Da var det de samme Ord, der lød til den enkelte om Bord.
Som vi ved, var de fleste af Mandskabet Blaa Kors Medlemmer, og Skibets
Fører og flere andre var levende Kristne, saa da Herrens Ord: „Far ud paa
Dybet lød til Dem, var deres Svar: „Paa dit Ord!“ (Luk. 5,4), og de drog ud
og tog Jesus med sig, og han var deres Fører over Havet.
Under Arbejdet gik deres Tanker til de kære i Hjemmet, og de saa med Glæde hen til den Tid, da de igen skulde sætte Sejl og vende Kursen hjemad. Men
Herren havde talt deres Dage, saa de blev derude. I Farens Stund paakaldte de
Herrens Navn, og han bønhørte dem. Thi de havde ikke skammet sig over at
vidne om ham for Mennesker og ophøje hans Navn. Naar Faren er størst, er
Hjælpen nærmest, og i den fjerde Nattevagt kom Jesus vandrende paa Søen
og tog dem ved Haanden og førte dem ind i den himmelske Havn, hvor de
blev modtaget med Velkomstsang, og nu synger de glade til Lammets Ære.
I Hjemmene ventede man med Længsel paa deres Hjemkomst, men til
sidst kom den Sorgens Dag, da man fik vished for, at „Nólsoy“ var borte.
Men Herren havde vendt deres Sorg til Glæde, thi de havde et levende Haab
om at møde dem i Himlen igen, hvor de aldrig mere skal skilles. Gud hjælpe
os til altid at tage Jesus med, hvorhen vi end vandrer, saa skal intet skade vor
Sjæl, thi Jesus er den eneste, som kan hjælpe os, naar vi skal gennem Dødens
Skygger.
Maa Gud hjælpe os alle sammen dertil!
Amen
Grib du vor Haand og hold den fast,
Lær os naar alt vor eget brast
At leve af din Naade.
Vær du vor Skjold, o Herre blid!
Lær os i Fred i Storm og Strid
At tro paa Korsets Gaade.
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Da aabnes der Dør til Himlens Stad,
Da nævnes de Kaarnes Navne,
Gud lade os alle mødes glad
Og ingen av vore savne.
Da unde os Gud for Kristi Blod,
Vi maatte i Himlen havne.
Bestyrelsen for Thorsvig Lokalforening

Petrea: Mamma hoyrdi beiggja rópa
eftir sær, tá ið hann gekk burtur
Í sambandi við skrivingina hjá FF-blaðnum í 2004 um „Neptun“ og „Nólsoy“
fekk blaðið ymisk onnur íkøst. Tað mest kensluborna varð frá teirri tá 91
ára gomlu Petreu Olsen av Toftum. Hon var ættað úr Hósvík og hevði nógv
samband við ta manning, sum var við „Nólsoy“. Skiparin Hans David Hansen og beiggjar hansara, Vilhelm og Magnus Pauli, vóru pápabeiggjar hennara. Beiggi hennara Edvard var eisini við. Umframt var við Magnus Poulsen,
systkinabarn úr Kollafirði, og Johannes Olsen, sum var giftur við eini fastur.
Petrea var eini 20 ár, tá ið hetta hendi, so hon mintist væl umstøðurnar,
sum tá vóru. Men Petrea hevði eisini serlig evni at „síggja“, og hon kundi
greiða frá ymiskum tilburðum í so máta.
Petrea greiddi frá:
„Hans David var í Lysekil í Svøríki við
„Nólsoy“ og fekk motor settan í skipið í
1931. Hann giftist í 1932.
Eg minnist, at árið fyri sum „Nólsoy“
forlisti, høvdu teir ein samanstoyt við „Phi
Phi“ úr Klaksvík. Tá minnist eg, at Vilhelm pápabeiggi segði, at hann roknaði
við, at hetta varð teirra síðsta løta, men so
var ikki. Hann fekk eitt ár afturat!
„Nólsoy“ kom ikki norður til Hósvíkar
millum túrarnar á sumri. Skipið hoyrdi
Petrea eigur ein kenslubornan lut í
hesi søgu.
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heima í Havn. Sambandið millum Havn og Hósvík var annars gott við
mjólkarbátunum.
Tað vóru bara teir giftu menninir, sum plagdu av koma norð. Teir høvdu
okkurt at gera. Tað skuldi veltast og skerast torv. Teir ógiftu vórðu verandi
umborð, har nóg mikið var at gera við at landa og at rigga skipið til nýggjan
túr.
Manningin fór suður til Havnar feigdarárið 1934 tann 10. mars at rigga
skipið til. Edvard beiggi, sum var 18 ára gamal, kom tískil ongantíð norður
aftur.
Tann fyrsta yvirnatúrliga ábendingin var, at áðrenn farið varð um várið at
rigga til, vóru Edvard og Pól, granni okkara, inni í húsunum hjá Bodil, systur
míni, og manninum Hermani. Húsini stóðu í gerð, og tá síggja teir báðir eitt
hvítt fara niður gjøgnum lemmin. Eingin annar sá hetta.

Stakk seg sjálvan og bjargaði lívinum
Eitt dømi um, hvussu tilvildin kann
broyta lagnuna hjá persóni, er ein ungur
drongur úr Sandavági, sum hevði verið
við fyrra túrin. Hann sat og spældi við
ein knív, og tað vildi so illa til, at hann
fekk knívin í búkin og mátti á hospitalið.
Hann slapp tískil ikki við, tá farast skuldi
avstað aftur. Fyri hann fór Sámal Jákup
Jacobsen úr Hósvík. Hann átti 11 børn,
og tað 12. var á veg.

Fekk greiða ábending í dreymi
Meðan „Nólsoy“ var burtur fyrra túrin,
droymdi eg, at eg vaskaði klæði, og tað
vóru skjúrturnar hjá manningini á „Nólsoy“. Fram við mínum barnaheimi rennur
ein stór á, og her var vanligt at skola Edvard, beiggi Petreu. Mamman
klæðini, sum vórðu vaskað. Í dreyminum hoyrdi hann rópa eftir sær.
vórðu skjúrturnar eisini skolaðar í somu á.
Eg legði í dreyminum skjúrturnar á ein stóran stein, so fór eg niðan. Tá ið eg
var komin niðanfrá, fór at regna, og tað var rættiligt áarføri. Tað tornar aftur
og eg fari oman aftur, men har vóru ongar skjúrtur. Eg fór at leita, men eg
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fann bara skjúrtuna hjá kokkinum, tað var ein khaki skjúrta. Og tað vísti seg
eisini, at kokkurin, tann fyrr umrøddi Bernhard Hendriksen, var tann einasti,
ið varð funnin, og sum slapp í kristna jørð á Eyrarbakka í Íslandi.

Mamman hoyrdi sonin rópa
Eingin visti, hvat var hent skipinum, men ein dóttir eitt systkinabarn Hans
David, skiparan, droymdi, at hann kom til hennara og segði við hana: „Vit
reka til Grønlands. Tað eru bara nakrir fáir mans eftir, og lúnningin er øll
farin.“
Náttina til 3. mai vaknaði mamma mín við, at tað varð rópt „mamma“ á
hana. Hon svaraði: „Ja, góði, mamma er her!“ Tað verður rópt aðru ferð, og
hon svarar tað sama. Men tá rópt verður triðju ferð, fer hon upp. Hon sær,
at sonurin, Bjarni, [Hansen, búsitandi í Runavík] liggur og svevur, so tað
er ikki hann, sum hevur rópt. Tá veit hon, at tað má vera Edvard, sum hon
hevur hoyrt. Nevndi dagur samsvarar júst við illveðrið, tá ið hildið verður, at
„Nólsoy“ er farin.

Frætti tíðindini á basari
Eg tænti tá á Nesi. Eg var til ein basar í
Rituvík. Tá kemur ein maður til mín og
sigur: „Tað er syndarligt við „Nólsoy“,“ og
hann sigur, at tey eru bangin um hana. Eg
fekk sum vátan vøtt. Men tað varð hóast
tað vónað og vónað. Men endaligu staðfestingina um lagnuna hjá manningini
fingu tey tó, tá líkið av Bernhardi varð
funnið 27. mai, og hann varð kendur av
ringinum.

7 einkjur og 38 faðirleys børn
At eitt skip fórst við allari manningini
var stór vanlukka fyri tær raktu bygdirnar, sum í hesum førinum serliga var
Hósvík. Nógvir av teimum, sum fórust,
vóru næsta ætt. Eftir manningini á „Nólsoy“ sótu 7 einkjur og ikki færri enn 38
faðirleys børn.

Elin, omma Petreu, hevði eina harða
lagnu.
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Eitt serligt dømi um, hvussu hart lagnan kundi raka, var omma mín Elin,
sum var ættað úr Vík. Maðurin hennara, Magnus, var deyður undan 1934,
so hon var einkja longu tá. Ein son, Hans Petur, hevði hon mist í 1910, tá
ið hann slerdi út av fiskiskipi undir Íslandi. Við „Nólsoy“ misti hon aftur
tríggjar synir, ein verson og tveir ommusynir. Hetta hevur verið ófatiliga hart,
men hóast tað minnist eg hana sum eina vanliga fitta ommu, sum dugdi at
liva við síni lagnu.
Reiðarin Ebba Müller var eitt serstakt menniskja. Hon gjørdi eisini sítt til
at linna um. Hetta gjørdi hon við at senda fisk norður til Hósvíkar at turka.
Hetta gav fólki har norðuri lønandi arbeiði til. Hon sendi eisini á jólum pakkar norður til tey húsini, sum høvdu mist.

Misti aftur við „Morning Star“
Í 1941 fórst „Morning Star“. Eg var trúlovað við einum av manningini, Ragnari Hansen, sum var av Nesi. Teir fóru av Toftum tann 8. september til Íslands
at keypa fisk, og tá droymdi eg eisini.
Eg droymdi, at Ragnar kom inn í sovikamarið og sigur: „Eg komi bara at
siga tær farvæl.“ Eg sigi, at eg komi upp, men hann svarar: „Tað er ikki tíð til
tað.“ So heilsar hann mær: „Mamma tín stendur niðri við garð og bíðar eftir
mær.“ So fór hann. Eg fór upp í vindeygað. Tá sá eg tey bæði fara oman eftir
vegnum. Mamma var deyð tvey ár frammanundan, men tað tonkti eg ikki
uppá fyrr enn seinni.
Eingin visti, hvussu „Morning Star“ var farin, men hildið verður, at tað
er av minu. Men tá kom eg aftur at uppliva at skula bíða og bíða, inntil tað
mátti staðfestast, at her var eingin vón, og eg hevði mist drongin, 27 ára
gamlan.
Hetta var annars heldur ikki seinastu ferð, at eg mátti bíða eftir feigdarboðum. Vit vóru 8 systkin, og beiggi mín Kim fórst við „Stella Argus“ í 1957.
Tá vóru vit aftur í somu støðu at bíða og vóna, inntil eingin vón var eftir.
Annars vóru eg og Ragnar komin so langt, at vit skuldu fara at byggja fyri
síðan at giftast.
10 ár seinni, í 1951, giftist eg við Hans Reinhardi Olsen av Toftum. Hann
er deyður fyri nøkrum árum síðan. Vit fingu tvey børn, Jens Jacob og Rannvá,
og eigi eg fimm ommubørn.“
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Hugtakandi at kenna Petreu
Tað var hugtakandi at koma at kenna Petreu, hóast vit ikki hittust. Vit tosaðu
saman fleiri ferðir í telefon, og so sendi hon brøv.
Hon hevði eina vakra hondskrift, og hon skrivaði heilt rætt føroyskt. Tað
lærdi hon í skúlanum í Hósvík, har hon hevði tveir framúr góðar lærarar,
Hjalmar Waag og Hans Jacob Joensen.
Eg eigi enn seinasta brævið frá henni og fari at endurgeva tað:
Toftir, tann 13. 9. 05
„Góði Óli
Túsund takk fyri, at tú tók hesi upplivilsini við í blaðið. Tað hevði nokk
verið ov seint, um eg skuldi drigið tað longur út, og tað er eisini ein lætti fyri
meg. Nú kann eg tosa um hetta uttan at verða ov nógv rørd.
Men eitt gott hevur Harrin gjørt fyri meg. Hann hevur givið mær eitt lætt
sinni.
Enn einaferð takk fyri. Nógvar góðar heilsur til tín og manningina á FFblaðnum, og góðan byr framyvir.
Petrea Olsen
650 Toftir“
Hetta er eitt hugnaligt minni at hava um, at FF-blaðið var týdningarmikið
fyri mong, og hetta fái eg framvegis váttað av fólki.
Petrea var annars í 2005 við í eini sending 1. november hjá Svenningi av
Lofti í samband við minningardag teirra sjólátnu.
Ætlanin var altíð at fara at práta við hana. Men tað dró út, og so gjørdist
tað ov seint. Hon doyði í 2007. Hon fekk rætt í tí, at varð slíkt drigið út,
kundi tað gerast ov seint!

Tveir brøður doyðu frá 21 børnum
Tað var jú púra vanligt við fleiri brøðrum við sama skipi. Tað vóru tað eisini
við „Nólsoy“. Teir vóru Óla Jákup og Sámal Jákup Jacobsen. Teir fingu hvør
sín son, eftir at teir vóru burturgingnir. Báðir vóru uppkallaðir eftir pápunum.
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Fýra brøður fingu váta grøv
Synir Óla Jákups, Símun og Óla Jákup, hava greitt frá søguni hjá pápanum.
Foreldrini hjá Óla Jákupi og Sámal Jákupi vóru Niels f. 1855, ættaður av
Válunum, og Sofía Maria Ole-Jacobsen, f. 1859, sum var úr Sárhúsi í Miðvági. Niels doyði um 1910. Sofía gjørdist sjúk, meðan børnini vóru smá og
doyði í 1917. Umframt Óla Jákup og Sámal Jákup áttu tey Martin, Olivur,
Honnu og Johannes.
Fýra av brøðrunum fingu váta grøv. Jóhannes fórst við postbátinum um
Vestmannasund í 1920. Tá varð siglt við opnum báti við páhangsmotori um
sundið. Henda dagin vildi so illa til, at báturin koppaði, og tey fýra fólkini, ið
við vóru, druknaðu. Umframt Jóannes vóru tey Hans David Niclassen, Alfred
Olsen og Sofía Nattestad. Ein sonur Jóhannesar var Oskar, sum í 1957 gekk
burtur við „Stella Argus“.
Martin var ferðamaður við „Verdandi“, sum fórst á veg úr Íslandi til Føroya
í 1944. Hann hevði arbeitt í Íslandi. Sonur hansara, Samson, skuldi eisini havt
verið við, men hann var ov seinur. Ein annar ferðamaður, Oliver Mikkelsen
úr Syðrugøtu, fekk plássið hjá Samson. So tilvildarligar kunnu lagnurnar vera.

Óla Jákup til Miðvágs
Av sjúkuni hjá mammuni fóru børnini ymsastaðni at vera. Óla Jákup fór til
Miðvágs og vaks upp hjá ommuni. Abbin var gingin burtur í góðum árum.
Um 1903 fór Óla Jákup til Hósvíkar til mammubeiggja sín, Jóannes Ole
Jacobsen. Hann var ógiftur og var fluttur til Hósvíkar saman við systur síni
Rakul. Tey handlaðu í Hósvík.
Óla Jákup fór ungur til Havnar at læra til skómakara hjá Christian Holm
Jacobsen.
Hann giftist í 1917 við tí 12 ára yngri Súsannu Djurhuus úr Kollafirði.
Tey giftust inn til Jóannes og Rakul undir Vørðuni í Hósvík. Umleið 1924
fóru húsini illa av vindi. Tey sluppu tá fyribils at búgva í húsunum hjá Hans
Davidi Hansen.
Tey bæði fingu børnini:
Niels, f. 1918. Hann flutti niður, har hann fór á sjómansskúla. Hann fekk
tuberklar men kom fyri seg aftur. Seinni gjørdist hann skipsinspektørur og
búsettist í Keypmannahavn. Hann arbeiddi stundum í Føroyum sum avloysari. Konan, sum var donsk, æt Mary.
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Sanna og
Óla Jákup.

Kristian, f. 1920. Hann fekk eisini tuberklar, men vann á sjúkuni. Hann
gekk burtur sjálvur annar í 1941 við báti, sum var farin við grind úr Funningsfirði til Oyrarbakka.
Símun f. 1922. Hann fekk ungur tuberklasmittuna, og seinni settu tuberklar seg í breiðageiðslan. Hann mátti liggja tvey ár slættur á hospitalinum fyri
at koma fyri seg aftur.
Tey fluttu fyrst inn til mammuna á Oyrarbakka, men fluttu seinni til
Haraldssund, haðan konan Erika var ættað.
Ansgar f. 1923. Hann fekk menigitis sum smádrongur og fekk brek, sum
darvaði hann alt lívið.
Johannes f. 1926. Giftist við Louisu f. Andreassen av Oyrarbakka
Johan f. 1928. Hann fór út at sigla, men kom aftur og gjørdist kendur frá
Sundaferjuni. Giftist við Mary Hansen av Oyrarbakka.
Kristian Vilhelm, f. 1930. Giftist við Helgu av Norðskála. Hann var – sum
vanligt við sjeynda dronginum á rað – uppkallaður eftir kongi. Hann doyði
ungur.
Anna Sofía f. 1932. Giftist við Verner Dam frá Norðskála.
Óli Jákup, f. 1934. Giftist við Etly Mikalu Jacobsen av Slættanesi. Hevur
verið lærari í Fuglafirði.
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Børnini hjá Sannu og Óla Jákup:
Aftast vinstrumegin frá: Niels og
Kristian.
Í miðjuni: Símun, Johan,
Johannes, Ansgar.
Fremst: Kristian Vilhelm.
Á myndini niðanfyri eru yngstu
systkini Óla Jákup og Anna.

Heimamissión og sunnudagsskúli
Fleiri hósvíkingar við „Nólsoynni“ vóru virknir í Heimamissiónini og kristiligu fráhaldsrørsluni Bláa Krossi.
Í Hósvík fóru kirkjufólk undir at halda sunnudagsskúla í 1922-23. Jóhannes Andreas Næs greiðir frá, at tað var Óla Jákup Jacobsen, sum fyrstur tók
hetta arbeiðið upp í bygdini. Reiðiliga skjótt fekk hann eina unga gentu at
hjálpa sær. Hon var Gudid Danberg, sum seinni varð gift til Havnar við
smiðinum Hans Hansen. Hon misti eisini ein beiggja, Alif, við „Nólsoy“.
Gudid kallaði ein son upp eftir beiggjanum.
Óla Jákup fekk Hans David Hansen við sær at halda sunnudagsskúla, tí
hann hevði so gott mál at syngja við. Við hesum monnum kom kristilig veking í bygdina.
Sunnudagsskúlin varð hildin í skúlanum. Í fyrstuni varð danska kirkjusálmabókin nýtt, seinni varð sangbókin hjá Indre Mission, inntil føroyska
sunnudagsskúlasasongbókin varð tikin í nýtslu í 1959.
Óla Jákup var longu í ungdómsárunum ein gudgivin unglingi, sum kom
hagar, Guds orð varð framborið. Hann kom eisini nógv saman við vinum,
sum vóru í somu støðu sum hann.
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Johannes Andreas Næs hevur hoyrt gomul fólk siga frá, at tey minnast
væl bæði Óla Jákup og bróðurin Sámal Jákup bera Guds orð fram á møtum
saman við vini sínum Hans Davidi Hansen.
Óla Jákup hevði eisini í síni tíð í Havn fingið góðar vinir, sum eisini bygdu
sítt lív á eitt kristiligt støði. Hetta vinalag var týdningarmikið og helt eisini
alt lívið.
Hetta sást skilliga á brævaskifti, hann hevur havt við vinir sínar, til dømis V.
M. Nattestad í Miðvági og Poul Titus Samuelsen, ættaður úr Kirkjubø, sum
seinni var lærari í Kollafirði.
Óla Jákup var ein av teimum stillu miðvísu Guds vinum og boðberum,
sum sáaði í stillum, so at Gud kundi geva vøkstur.
Gudsóttin merktist eisini heima hjá teimum. Tað var fast hvønn morgun
at lesa lestur. Síðan varð biðið, og tá skuldu tey øll niður á knæ. Tey sluppu
heldur ikki alt, sum til dømis at spæla kort.

Dansistovan fór í luftina
Um Hans David Hansen kann sigast, at hann hevur verið radikalt umvendur.
Hann hevði eitt sera gott mál, og hann dugdi eisini væl at kvøða. Tí var
hann eisini ein av teimum, sum tók stig til at fáa dansistovu í Hósvík.
Hesum hevði hann fortreð av, tá ið hann varð umvendur. Sum nógv trúgvandi tá, helt hann dans at vera av tí illa, sum eisini kundi føra til rúsdrekkanýtslu.
Tað verður fortalt, at hann á einum møti skuldi biðja Gud um at taka
dansistovuna burtur, tó uttan at hetta skuldi skaða nakran.
Í somu viku hvarv dansistovan í einum illveðri. Bjarni Hansen greiðir frá,
at systir hansara, Petrea, sá, tá ið dansistovan fór. Hon líka sum lyfti seg upp
frá. Hon hekk eina løtu føst í einum horni. Hon snaraði sær á og so var leyst.
Dansistovan fór í heilum líki út á Sundið, har hon fór sundur og datt niður á
sjógv. Ein takpláta endaði á Skálaskarði á Selatrað og lá leingi har.
Møtini vórðu hildin í skúlanum og missiónsvikur í kirkjuni. Hans David
var nógv í Íslandi og var her komin í samband við Frelsunarherin.
Á møtum plagdi hann at syngja solosangir, hann hevði lært í Íslandi. Ein,
sum fleiri minnast, var „Indenfor eller udenfor – hvor skal du stå engang?“
Bjarni minnist eisini, tá ið Hans David plagdi at vera til útróðrar við maskinbáti. Vanliga verður hildið, at sálmasongur á útróðri helt uppat, tá maskinbátarnir komu. Men Hans David og hansara manning plagdu, í hvussu er,
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at syngja, tá ið teir komu at landi. Bjarni minnist enn henda sang saman við
dunkinum av maskinuni.
Ætlanir høvdu verið at byggja missiónshús í Hósvík, men hetta gjørdist av
ongum, nú oddamenninir fórust.
Men aftaná gjørdist ein rættulig veking í bygdini. Tað stóð nógv á fólki,
sum rímiligt er. Bjarni sigur, at eina ferð var ein genta, sum reisti seg upp á
einum møti at vitna. Tað stóð so nógv á henni, at hon fekk ikki orðið upp.
Hetta endaði við, at nakrir ungir dreingir sótu í sjóðheitum gráti. So nógv
stóð eisini á teimum.

Flytur norð á Oyrarbakka
Óla Jákup vildi royna seg við virksemi á landi. Hann fór at arbeiða sum
skómakari. Her kundi stundum vera nógv at gera. Hetta var, áðrenn gummistivlarnir rættiliga vóru komnir í brúk. Tá brúktu menn leðurstivlar, eisini
umborð á skipi. Ein stórur kundi hjá honum vóru norðmenn, sum arbeiddu
á hvalastøðini við Áir.
Óla Jákup hevði eisini ein motorbát, sum varð brúktur til ymisk endamál.
Hann sigldi millum annað við fólki, sum ofta kundi vera neyðugt, áðrenn
vegur kom. Men plássið var lítið, tað sluppu bara seks fólk niður í lugarið.
Tað kundi vera nógv annað at føra, t.d. tvøst frá hvalastøðunum og sandur
til húsabygging.
Í 1927 fekk Óla Jákup eitt stórt
traðarstykki norðuri á Oyrarbakka.
Tað var 14.000 fermetrar. Hetta gevur
so nýggjar møguleikar, men tað skuldi
arbeiðast hart. Fulla nyttan kom ikki,
fyrr enn stykkið var velt. Fyrst skuldi
tað tó hegnast inni.
Tá kundi, sum fráleið, fáast hoyggj
til eina kúgv. Men sett varð á í smáum.
Í fyrsta umfari vóru tey seks húski um
eina kúgv, sum tey skiftust at fóðra.
Men so hvørt jørðin var dyrkað, so
gras fekst av henni, fekst eisini hoyggj
til enn eina kúgv.
Men tað var gott torv á trøðni. Bjarni Hansen, beiggi Petreu. Mamman
Hetta hevði eisini tann fyrimun, at helt tað verða Bjarna, sum rópti eftir sær.
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torvið var høgligt. Men seinni máttu tey skera torvið aðrastaðni, og tá kundi
vera tveir tímar at ganga.
Tá vóru eini 10 hús á Oyrarbakka, sum flest øll stóðu á hvør síni trøð. Tí
var tað nakað langt til næstu grannar.

Fór burtur lagnuárið 1934
Men veturin 1933-34 hevði verið soltin til inntøku. So Óla Jákup gjørdi av
at fara til skips í 1934. Hann fór, sum rímiligt var, við vinmanninum Hans
Davidi við „Nólsoy“, har beiggin Sámal Jákup eisini var við.
Teir fóru fyrst ein túr tíðliga á vári. Óla Jákup var bara heima í Hósvík í
tveir dagar, so fóru teir avstað aftur 25. apríl 1934.
Men einki skip kom aftur, og ein dag mátti bara staðfestast, at „Nólsoyggin“
var burturgingin. Freydis Poulsen greiddi frá, at abbi hennara, Hans Poulsen í
Svínáum, var í „forstandarskapinum“ tá og hevði eisini telefonstøðina. Tí fall
tað honum í lut at fara út á Oyrarbakka at bera Súsonnu hesi tungu boðini.
Hann mintist tað sum eina ta tyngstu uppgávu, hann nakrantíð hevði fingið.
Hann segði seg ikki orka at fara inn einsamallur og bað tí eina konu á Oyrarbakka koma við sær.
Tey máttu so klára seg sum onnur í somu støðu. Tryggingin var tá hampilig, men tað valdaðist eisini, hvussu fólk vóru fyri við láni og tílíkum. Tað varð
latin ein upphædd til einkjuna og afturat tí ein upphædd til børnini. Men
upphæddin til børnini kundi ikki rørast, fyrr enn barnið var 18 ár. Rentuna
kundi mamman tó taka út.
Súsanna fekk eisini aðra hjálp. Á hvalastøðini við Áir høvdu teir eina ferð
lovað olmussu. Súsanna skuldi fáa tvey mál av tvøsti, um 100 kg, fingu teir
eitt ávíst tal av hvali fyri árið. Tað fingu teir eisini, og Súsanna fekk olmussuna.
Tað var tungt hjá mammuni at hava øll børnini inni hjá sær, ikki minst tí
hon var við barn nú, hon fekk hesi ringu tíðindini.
Johan fór til Hósvíkar at vera hjá einum hjúnum, Petrinu og Andrasi í
Toftum, sum vóru barnleys. Hann hevði tað gott, men honum longdist ógvuliga illa norður aftur til mammu og systkin.
Tað hendi seg meira enn so, at hann rann norður til Sundhøvda, haðan
hann so rópti eftir beiggjunum at koma yvir um sundið við báti eftir sær.
Tey búðu niðri á bakkanum. Pápin hevði havt ætlanir um at hava húsini
so niðarlaga, at hann kundi hava neyst í kjallaranum. So tað varð spælt nógv
niðri í fjøruni, og mamman fekk manga nátt at ganga við at vaska karmar.
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Dreingirnir tóku um endan
Annars vóru tað dreingirnir í húsinum, sum tóku um endan við mannfólkaarbeiði. Men Niels fór skjótt av landinum, og næsti drongurin, Kristian,
doyði 21 ára gamal. Tá var tað Símun, sum tók við. Hann fær tað ummæli frá
sínum, at hann var eitt rættiligt álit hjá mammuni og systkjunum.
Í Sundalagnum var nógvur matur. Her var millum annað nógvur seiður.
Eisini fingu tey øður. Hetta er fínur matur nú, men var ikki tá roknað sum
nakað serligt. Hetta var jú agn!
Fólk vóru sera hálpsom. Hetta var ikki minst galdandi fyri brøðurnar Jógvan
og Poul á Oyri og handilin hjá teimum. Tað stóð ikki á hjá teimum hjá Óla
Jákupi at skriva vørur hjá teimum. Tá tað so var arbeitt eitt ella annað, so var
hetta góðskrivað kontuni. Hetta var ein lagaligheit, sum kom mongum væl
við.
Tað kom eisini hjálp aðrastaðni frá. Súsanna hevði verið á háskúla saman
við Petru, sum var gift við Sámali P. Petersen, jun., reiðara og keypmanni í
Fuglafirði, vanliga kallaður Piddi. Tær vóru báðar úr Kollafirði og vóru eisini
skyldkonur. Til jóla kom hvørt ár ein stórur jólapakki frá Petru. Hetta minnist
Óla Jákup væl á enn, og hetta kom eisini serliga fram fyri hann, tá ið hann
sum lærari í Fuglafirði hevði ommubørn hjá Petru sum næmingar.
Her skal eisini vera nevnt, at Lea f. Jacobsen úr Norðragøtu var gift við
Bernhardi Juul úr Søldarfirði. Hann plagdi sum drongur at vera hjá eini
mostur á Oyrarbakka. Tá plagdi hann at vera inni á gólvinum hjá Súsannu,
og hann plagdi at taka til, hvussu væl hann var móttikin inni hjá teimum. Her
var annars altíð nógv av ungdómi inni.

Sámal Jákup
Sámal Jákup var føddur í 1893. Hann giftist við Súsannu, vanliga kallað Sanna,
f. Djurhuus úr Hósvík. Hann var fiskimaður og sigldi sum motorpassari.
Tey búsettust eins og Óla Jákup undir Vørðuni í Hósvík. Sámal Jákup
hjálpti eisini beiggjanum sum skómakari.
Sámal Jákup var ógvuliga fittur í hondunum, hann smíðaði og skar í træ.
Hann gjørdi eisini klokkur og ur í stand fyri fólk. Eisini seymaði hann klæði
til børnini, frakkar og annað.
Umleið 1926-29 gjørdist hann sjúkur av tuberklum, og var hann á Sanatoriinum í Hoydølum. Her gjørdi hann nógv við at skera í træ fyri fólk.
Tað er ikki nógv, tey vita um hansara sjólív, men hann er, í hvussu er, í
1922 við „Silver Belle“.
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Tá ið hann fór síðsta túr við „Nólsoy“, tænti dóttirin Svanhild í Havn niðri
í Rættará hjá foreldrunum hjá Jákupi Lindenskov. Hon sigur, at pápin kom
niðan hagar at siga farvæl, ikki bara eina ferð, men tvær ferðir.
Húsini hjá Sámal Jákupi og Sannu fóru í vindi eina nátt í 1943. Har vóru
Sanna og fýra børn inni. Vindurin tók yvirtromina, har ein vaksin sonur svav,
og fór hann einar 100 m við tromini. Hann kom óskaddur frá tilburðinum.
Hini trý lógu øll í einari song í stovuni, og var tað seingin, ið bjargaði teimum, tá loftið datt niður á seingjarstólparnar, og tey lógu óskadd undir.
Eisini kúgvin, ið stóð í kjallaranum var óskadd. Har brotnaði alt inni, ið
brotna kundi. Har var ikki so frægt sum ein talerkur heilur. Eitt ár seinni
fluttu tey inn í nýggj hús, sum vórðu bygd á sama stað.

Børnini
Sámal Jákup og Sanna áttu 12 børn. Tey vóru:
• Maria, f. 1916. Gift við Peturi Poulsen av Kirkju. Búsettust í Klaksvík.
• Svanhild, f. 1917. Giftist við Zakariasi Zachariassen úr Hesti. Hon
arbeiddi nógv ár á telefonverkinum.
• Solgerð, f. 1918. Arbeiddi nógv ár á røktardeildini á Landssjúkrahúsinum.
• Johannes, f. 1920. Giftist við Sofíu Hansen úr Vestmanna.
• Lydia, f. 1922. Giftist í Onglandi.
• Stendor, f. 1923. Doyði 12 ára gamal av blóðeitran.
• Steingrim, f. 1925. Giftist við Hansu Poulsen á Strondum. Var sjómaður.
• Alfred, f. 1926. Kendur sum skipari á Smyrli.
• Robert, f. 1928. Uppfostraður í Havn og fekk eftirnavnið Lindenskov.
Giftist við Esther Højgaard av Húsum. Var maskinmeistari.
• Julina Lisa, f. 1930. Giftist í Danmark. Var sjúkrasystir.
• Anna Kristina, f. 1933. Giftist við Harry Jacobsen av Morskranesi.
Búðu í Havn.
• Sámal Jákup f. 1934. Giftist við Miu Frederiksen, ættað úr Svínoy.
Hann doyði knappliga umborð á skipi sínum „Vesturlandi“ í 1977.

295

Sanna kona Sámal Jákup saman við nøkrum av sínum 12 børnum. V.f.: Hannis, Robert,
Alfred, Anna, Sanna (mamman), Lisa Svanhild, Mia. Sámal Jákup er fremstur.

Hesi systkin komu umframt fyri teirri vanlagnu umframt at missa pápan,
at allir beiggjarnir doyðu ungir.
Tað var sera gott samband millum familjuna hjá Óla Jákupi og Sámal
Jákupi. Tey komu at kenna seg sum meira enn vanlig systkinabørn. Ein dóttir,
Lydia, fór norður til eiðislæknan at vera. Tá ið tey fóru norður til Eiðis at vitja
hana, komu tey altíð inn á gólvið á Oyrarbakka.
Tey plagdu eisini at rógva millum Hósvík og Oyrarbakka at vitja hvørt
annað.

Edvard: Misti beiggja og pápa við „Nólsoy“
Edvard Petersen f. 1919, úr Hósvík, misti pápa og beiggja við „Nólsoy“. Edvard var 15 ár í 1934, so hann minnist hetta væl. Pápi hansara æt Jóan Petur,
og beiggi hansara, Meinhard, var 21 ára gamal. Hann var ógiftur, men hevði
vist havt gentu. Meinhard var sera raskur og hevði verið fleiri ár við „Nólsoy“.
Tey vóru fýra systkin til samans. Elst var Petra, fødd í 1909. Hon giftist við
Levi Petersen úr Vík. Tey búsettust í Hósvík.
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Katrina var fødd í 1915. Hon giftist við Hendriki Jacobsen úr Ytstahúsi á
Skipanesi.
Edvard var tískil yngstur av systkjunum.

Skuldi vera seinasti túrur
Jóan Petur, sum gjørdist 53 ár, hevði ætlað, at hetta skuldi vera sín seinasti
túrur til skips. Hann hevði verið fiskimaður í yngri árum. Men nú hevði hann
nøkur ár arbeitt á hvalastøðini á Gjánoyri.
Mamma Edvard var Johanna. Hon var fødd í 1881 og var eitt ár yngri enn
Jóan Petur. Hann var ættaður úr Svínáum.
„Nólsoy“ var havnarskip, og tí fór manningin til Havnar við mjólkarbátinum. Hetta var gott samband, og sluppu teir beina leið til Havnar.
Tíðin gekk so sína gongd. Tá ið tíðin kom, at „Nólsoy“ var væntað heim,
fór Edvard til Havnar at taka ímóti pápanum og beiggjanum. Men skip kom
einki. Hann frætti so, at eitt lík av einum føroyskum fiskimanni var funnið
í Íslandi. Hóast hann ikki fekk at vita, hvørjum skipi hann var av, fekk hann
tá ring ánilsi.
Edvard fór norður aftur til Hósvíkar við rutubátinum. Har sá hann menn
práta saman, men tá ið Edvard nærkaðist, tagdu teir. Hetta kundi bara styrkja
hetta ánilsið.
Síðan hendi tað, at mamman inni á telefonstøðini í Hósvík fekk boðini um
tað, sum var hent. Tað var staðfest av ringinum á funna líkinum, at hetta var
kokkurin á „Nólsoy“. So her var eingin ivi.
Hetta vóru skakandi boð, eisini fyri tey á telefonstøðini, tí teirra 21 ára
gamli sonur Alif Danberg var eisini við „Nólsoy“.
Mamman mátti leiðast niðan aftur til teirra, og hon fór beint í seingina, so
skakað var hon. Her lá hon eina viku, til tað eydnaðist hennara næstu at fáa
hana upp aftur.
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Jóhanna misti mann og son.

Edvard fekk ábyrgdina sum maður
Sum einasti drongur gjørdist Edvard tann, sum eftir hetta hevði ábyrgdina av
mannfólkaarbeiðnum í húsinum.
Tey høvdu kúgv sum nógv onnur. Hetta merkti eisini hoygging og alt annað
útiarbeiði sum torv, ið eisini gav nógv arbeiði. Edvard minnist, at undan
jólum máttu tey fara tríggjar ferðir eftir torvi fyri at hava nóg mikið av brenni
til høgtíðina. Hetta tók stóran part av degnum.
Systirin, Katrina, búði saman við manninum, Hendriki, og soninum, Jóhannesi, í Hósvík um hesa tíðina í 1934. Tey fluttu til Skipanes, og Jóhannes var
eftir í Hósvík, har hann vaks upp. Tey fingu ein son seinni í 1934, sum varð
kallaður Petur Meinhard eftir abbanum og mammubeiggjanum. Systrin Petra
var tá framvegis heima.
Tryggingin fyri forsyrgjarar var tá ikki so galin. Útgjaldið frá Vanlukkutryggingini var tá komið upp á góðar 3.000 fyri forsyrgjarar. Men fyri ikkiforsyrgjarar var einki endurgjald, hóast teir sum oftast hjálptu til fíggjarliga í
heiminum. Fyri beiggjan fekst bara endurgjald fyri mistar ognarlutir.
Umframt at pápin og beiggin fórust, vóru fleiri av ungdómunum í bygdini
eisini burtur. Edvard var nakað javngamal við Poul, og nú var hann eisini
burtur.
Meinhard var javngamal við Alif, og nú vóru báðir burtur. Hetta setti sjálvsagt sítt merki á lívið í bygdini.
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Minnisvarði varð reistur 1936 ella 1937 í Hósvík yvir teir farnu við „Nólsoy“. Hann gjørdi Óli Arge, sum eisini gjørdi minnisvarðan á Eyrarbakka í
Íslandi yvir teir á „Nólsoy“.
Edvard var við til at fáa minnisvarðan til Hósvíkar. Hann varð førdur
norður við einum motorbáti. Tað var danska ferðamannaskipið „Dronning
Alexandrine“, sum hivaði minnisvarðan umborð í bátin. Hetta man hava havt
samband við, at tað var reiðarin á „Nólsoy“, sum umboðaði DFDS í Føroyum. Tað var vist Blái Krossur, sum tók stig til minnisvarðan.

Systkini, ið sótu eftir: Petra, Edvard og Katrina.

Tíðin aftaná
Lívið skuldi so halda fram. Mamman arbeiddi fisk fyri at forvinna nøkur oyru.
Tað er fyrr greitt frá, at reiðarin á „Nólsoy“, Ebba Müller, sendi fisk norður til
Hósvíkar at arbeiða fyri at hjálpa familjunum, sum sótu eftir. Annars hevði
Esmar Olsen eisini fiskaarbeiði. Tá var tað uppgávan hjá børnum at skera
burtur úr fiskinum, so meira kundi fáast frá hondini. At vaska fisk var jú
akkordarbeiði.
Í Sundalagnum fekst eisini hampiliga lættliga fiskur til matna av ymiskum
slag. Til dømis fekst sild við gørnum, og hetta var góður matur.
Mamman var sera røsk. Hon hevði sum ung verið í fiski hjá Mortensen á
Tvøroyri. Tey bæði Jóan Petur giftust 4. desember 1907 í Hvalvíkar kirkju. Tá
var eingin kirkja í Hósvík. Hon kom ikki fyrr enn í 1929. Fyr ta tíðini fóru
fólk til gongu til Hvalvíkar í kirkju. Hetta var serliga strævið við jarðarferðum,
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tá kista antin skuldi berast ella siglast við báti til Hvalvíkar. Kirkjugarður kom
tó í Hósvík í 1923.

Fór at arbeiða við Áir
Í 1936 fekk Edvard arbeiði á hvalastøðini við Áir. Her var hann flensari. Tá
ið hvalur kom inn á støðina, varð hann hivaður upp. Spikið varð fyrst flensað
av aðrari síðuni. Síðan varð tvøstið skorið, og tá tað var liðugt, varð hvalurin
vendur.
Edvard var eisini við Áir, tá ið tiltikna spermarokið var í 1949. Ein flokkur av spermum varð eygleiddur í Nólsoyarfirði. Teir vórðu riknir norður til
Áirnar, har lívið varð tikið av teimum. Her kom nakað væl til sættis, men alt
kom ikki. Tað vóru einir 50 spermar, og hetta var ein ov stórur biti hjá hvalastøðini at taka í einum.
Hvalastøðin gjørdi tað, at nógv tvøst fekst, og hetta var eisini bíligur matur,
bara nøkur oyru fyri kg. Edvard minnist, at á heysti kundu koma einir 70
bátar at fáa sær tvøst til veturin.
Her var Edvard í fyrsta umfari til 1940. Eingin hvalaveiða var í krígsárunum. Í 1945 tók veiðan seg upp aftur, tá kom Edvard aftur, og var hann til
fyrst í 1950-árunum, tá ið hvalastøðin helt uppat.
Arbeitt var bara um summarið. Farið var til Áirnar úr Hósvík til gongu
ella við báti. Men annars búðu teir á støðini í bygningi, har Alv-skúlan seinni
kom at húsast.
Seinni arbeiddi Edvard nógv í Mjørkadali, tá ið vegurin varð gjørdur. Hann
arbeiddi sum kokkur fyrstu árini 1958-1961. Síðan hevði hann annað arbeiði
í Mjørkadali. Men í 1975 mátti hann gevast av heilsuávum.

Jógvan Nybo: Fór av eini tilvild
við „Nólsoy“ lagnutúrin
Ein dóttir Jógvan, Herborg, greiðir frá pápanum. Hon hevur búð sítt vaksna
lív í Kaldbak, hagar hon giftist við Svenningi Danielsen.
Jógvan (Joen Reinhold) Nybo á Hvítanesi var føddur 12. januar 1886,
sonur Hans Nybo og Henriettu f. Poulsen, dóttir Skora Poul.
Jógvan fór fyrstu ferð til skips í 1901 við „Lalla Rookh“. Av øðrum skipum
hann var við, kann nevnast, at í 1906 var Jógvan við „Livingstone“ úr Havn
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saman við beiggjanum Pouli. Í 1911 var hann við „Bresti“ við Poul Juel í
Áarstovu í Havn.
Árini 1916-1920 var hann bestimaður hjá Poul Juel í Áarstovu við „Pilot“
hjá Sámal P. Petersen í Fuglafirði.
Jógvan sigldi eisini sum skipari, hóast hann hevði ikki skiparaprógv og
noyddist tí at hava flaggskipara.
Í 1921 varð hann fiskiskipari við „Atlantic“ við bróðurinum Poul Nybo
sum flaggskipara. Hann førdi „Atlantic“ fram til 1924 og „Galway“ í 1925.
Í 1928 og fram 1933 var Jógvan bestimaður við „C.M. Slater“. Hann var
eisini við í 1930, tá tað óhugnaliga hendi, at Hans Jacob Egholm kom fastur
í motorin og doyði, sum greitt er frá í sambandi við „Doru“.

Jógvan Nybo ætlaði at vera heima. Her saman við konuni Poulinu.

Ætlaði sær at vera heima
Jógvan og Dánjal á Hvítanesi høvdu havt nógv saman. Teir vóru systkinabørn,
teir vóru javnaldrar og vóru farnir til skips í senn við sama skipi. Teir høvdu
verið nógv saman á skipsdekki við ymiskum skipum.
So var tað, at Jógvan í 1934 fór við „Nólsoynna“. At teir gingu burtur rakti
Dánjal og familjuna meint, tí við „Nólsoynni“ var eisini systursonur hansara
í Hósvík. Systirin, Jensina, misti fleiri svágrar og næstrafólk. Ein svágur var
skiparin Hans David. Jensina tók hetta so tungt, at hon legðist í seingina
eitt skifti. Hon hevði frammanundan mist beiggja á sjónum. Hesi vóru øll
næstrafólk hjá Jógvani eisini.
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Dánjal mintist Jógvan sum ein sera gudrøknan mann, sum altíð las lestur
umborð.
Jógvan ætlaði at vera heima í 1934 og
fáast við útróður á Hvítanesi.
Tá ið „Nólsoy“ var farin avstað, var ta
ein av manningini, sum av einum óhappi
skar seg sjálvan í lærið, og teir máttu
venda aftur á Havnina.
Nú ráddi um sum skjótast at skaffa
ein annan mann. Skiparin kendi Jógvan.
Hetta var bæði av tí, at Jógvan átti nevndu
næstrafólk í Hósvík, og at teir kendust frá
tí andaliga arbeiðinum og eisini frá Bláa
Krossi, har báðir vóru virknir.
Skiparin, Hans David Hansen, fór tí- Herborg misti pápan við „Nólsoy“.
skil niðan á Hvítanes at biðja Jógvan um
kortini at koma við henda eina túrin.
Jógvan kundi tað sama havt verið á útróðri henda dagin, men okkurt var
komið í vegin, so hann settist aftur.
Jógvan hevði lítlan hug at fara avstað, nú hann hevði gjørt av at vera heima.
Men hann vildi ikki siga nei, sum støðan var. Hann fór tískil avstað í skundi.
Skundurin var so stórur, at sjómanslestrarbók hansara lá eftir við hús. Hetta
var „Sømænds Søndagsbog“, sum hevði ein lestur til hvønn sunnu- og halgidag í kirkjuárinum. Lestrarnir vóru serliga tillagaðir sjófólki. Tískil er henda
lestrabókin framvegis í ættini sum eitt minni um Jógvan.
Poulina, kona Jógvan, fortaldi seinni, at Jógvan á ein ella annan hátt hevði
onkra ófrættakenslu á sær. Hann vendi fleiri ferðir aftur at siga konuni farvæl.
Poulina (1886-1969) og Jógvan áttu børnini:
Herdis f. 1911, Trónd f. 1913, Jens f. 1915, Minu f. 1917, Åge f. 1920,
doyði fáar mánaðir gamal, Åge f. 1923 og Herborg f. 1926.
Bara fá ár seinni doyði Tróndur av vanlukku undir krígnum í Danmark, og
var hetta enn ein smeitur. Tað gekk eisini so leingi at fáa boðini, tí tað var jú
einki samband millum londini. Systirin, Mina, var niðri undir krígnum. Hon
fekk ta tungu uppgávu fyrst at fáa deyðsboðini og síðan at syrgja fyri jarðarferðini. Hon giftist seinni til Kaldbaks við Hans Petur Nolsøe.
Jens giftist til Hvannasunds. Hann gjørdist stjórnarlimur í Fiskimannafelagnum og doyði knappliga eftir at vera komin til Havnar á ein fund.
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Herborg var átta ára gomul, tá ið hon misti pápan. Hon minnist hann tí
rættiliga væl. Hon minnist, at hann plagdi altíð at lesa lestur heima við hús.
Tey máttu sjálvsagt klára seg sum øll onnur. Tað var so heppið, at tey høvdu
kúgv. Hon kundi eisini geva nakað av peningi av sær, tí avlopsmjólk kundi
seljast til Sanatoriið.
Dreingirnir fóru til skips. Jens tók Åge við sær, tá ið hann var nóg gamal.
Hetta var eisini ein hjálp. Åge kom eisini at sigla leingi. Hann var millum
annað við „Kúrberg“ hjá Johan í Hoyvík.
Annað lønandi var, at fólk tóku saltfisk úr Havn at turka fyri eina fasta
samsýning.
Herborg minnist eisini, at mamman plagdi at arbeiða fyri Mourits Mohr,
bóndan í Hoyvík. Hetta hevur eisini givið nakað av sær.
Herborg mátti eisini tíðliga gera nakað til nyttu. 15 ára gomul fór hon til
Kaldbaks at hoyggja. Her hitti hon Svenning Danielsen, sum var ættaður úr
Havn, men vaks upp hjá ommuni og abbanum í Kaldbak. Tey vórðu gift í
1945.
Svenning og Herborg náddu at hava diamantbrúdleyp. Tey fingu tvær
døtur, sum báðar búgva í Kaldbak.
Tey høvdu neyt, og hetta gav Herborg nóg mikið at gera. Hon hevur eisini
bundið nógv og selt til handlar og onnur. Longu sum sjey ára gomul bant hon
eina troyggju, sum hon seldi til Heimavirkið!
Poula hjá Minu minnist mammu sína greiða frá um pápan, Jógvan. Mina
var 16 ár í 1934. Hon tænti tá inni á Nesi. Har frætti hon heilt tilvildarliga,
at „Nólsoy“ var horvin, og var hetta sjálvsagt ein stórur hvøkkur hjá hesi ungu
gentu.
Mina greiddi frá pápa sínum sum ein róligan og friðarligan mann.
Hann var, sum ikki var vanligt hjá monnum tá, sera húsligur. Eini jól var
Poulina innløgd á hospitalinum. Men Jógvan helt jólini einsamallur saman
við børnunum, og tað riggaði heilt væl.
Hetta húski er tískil enn eitt dømi um, hvussu tað eydnaðist familjum at
koma undan, hóast tey vórðu rakt av vanlukkum sum hesari.

Seinasta missiónsmøti hjá teimum á „Nólsoy“
Bjarni Skaalum úr Vági hevur greitt frá eini frásøgn, Jóhannes Bæk, trúboðari,
fyri nøkrum árum síðan fortaldi.
Tað í 1933 uppi í Føroyingahavnini í Grønlandi. Har vóru komnir saman
einir 2-300 fiskimenn uppi í eini brekku. Tað var so hildið møti, har Jóhannes
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Bæk og onkur annar høvdu orðið og vitnaðu um Harran Jesus. Síðan var
orðið frítt.
Tá vóru tað tríggir úr miðjari mannfjøldini, sum eisini stigu fram og vitnaðu. Tað bleiv ein ógloymandi løta at uppliva ta stóru gleði, sum hesir ókendu
fremmandu vitnaðu um fyri landsmonnum og lagsbrøðrum sínum.
Árið eftir, 1934, var Jóhannes Bæk bestimaður við sluppini „Heimdal“ úr
Vági á Suðurlandinum. So var tað ein sunnudag seinast í apríl mánaði, at
manningin á „Heimdal“ fegin vildi hitta lagsbrøður av øðrum skipum.
Hetta tosaðu menn um, og mín sann visti tá so væl við, at Jóhannes Bæk
hoyrdi málið í „Pollinum“ – Poul Johannes Beder, skipara á sluppini „Harry“,
eisini úr Vági, í radiotelefonini. Menn umborð á „Heimdal“ eygleiddu teir
á „Harry“, sum hevði dúgvuflaggið uppi í mesanmastrini. Pollurin bjóðaði
teimum av „Heimdal“ umborð til møti. Martin á Økrum, skipari á „Heimdal“, var fúsur beinanvegin, um bara 4-5 mans blivu eftir á skipinum. Jóhannes Bæk vildi við gleði syrgja fyri at seta skipsbátin út. Og so var farið. Skipsmenninir á „Heimdal“ vóru, sum vera man, væl fagnaðir umborð á „Harry“,
og møtið skuldi til at byrja.
Men beint áðrenn bleiv rópt niður í lugarið, at eitt skip kom siglandi og
hevði lagt til at seta bátin út. Tað bleiv støðgað við møtinum, og umborð á
„Harry“ komu 14 mans av áðurnevndu slupp, sum vísti seg at vera „Nólsoyggin“. Eisini hon hevði bróðurkredsflaggið uppi. Tá ið møtið so umsíðir
byrjaði, mundu teir vera 50-60 mans umborð á „Harry“. Har var bønarhald hildið. Vitnisburðir um Jesus vóru bornir fram og sjálvsagt eisini sálmar
sungnir. Ein av teimum var nr. 585 úr tí gomlu Indre Missions sangbog: „O,
jeg ved et land, hvor Herren Gud har beredt et hjem for sine kære.“
Millum fólkið á „Nólsoynni“ kendi Jóhannes Bæk teir tríggjar menninar
aftur frá árinum fyri uppi í Føroyingahavnini.
Umframt alla ta andaligu føðina var teimum sýndur allur blíðskapur umborð á „Harry“ henda frálíka dagin. Men hetta var kanska seinastu ferð, at teir
á „Nólsoynni“ vóru á tílíkum kristiligum fundi.
Sunnudagin eftir samkomuna umborð á „Harry“ sigldi „Heimdal“ vestur
av Selvogsbankanum og ætlaði vestur í Meðallandsbuktina at royna. Jóhannes
Bæk hevði vaktina. Tá teir komu vestur móti Grindavíkini, lógu „Nólsoyggin“
og „Neptun“ stillar innanfyri – hetta var jú sunnudagur.
Heimdal kom í øllum góðum á fiskileið á Meðallandsbuktini. Men nakað
aftaná middag mánadag brast hann á við harðasta stormi og ringasta veðri,
sum vardi nakað út á náttina. Teir klosrepaðu seglini, men hóast tað hevði
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„Heimdal“ tað ringt. Í tí ódnarveðrinum helt Jóhannes Bæk, at tær báðar,
„Nólsoyggin“ og „Neptun“, mundu vera farnar, tí einki sást til tey bæði skipini aftaná, at illveðrið hæsaði av.

Manningin á „Nólsoy“ var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans David Hansen, f. 20.02.1895. Eftir sat einkja.
Magnus Pauli Hansen, f. 10.05.1897. Eftir sat einkja.
Vilhelm Hansen, f. 25.11.1902, ógiftur. Hesir tríggir vóru brøður.
Sámal Jákup Jacobsen, f. 19.08.1893. Eftir sat einkja við 12 børnum.
Edward Hansen, f. 09.06.1916.
Poul Poulsen, f. 06.05.1918.
Jóan Petur Petersen, f. 19.10.1880. Eftir sat einkja og tvey børn.
Meinhard Petersen, f. 08.09.1912. Hann var elsti sonur Jóan Petur.
Johannes Olsen, f. 27.08.1912. Eftir sat einkja og 9 børn.
Allir úr Hósvík.
Jens Christian Petersen, f. 28.07.1904.
Magnus Poulsen, f. 03.08.1906.
Kollafirði.
Óla Jákup Jacobsen, f. 23.09.1886. Eftir sat einkja og 9 børn, Oyrarbakka.
Jógvan Nybo, f. 12.01.1886. Eftir sat einkja og seks børn, Hvítanesi.
Poul Martin Johansen, f. 18.06.1909.
Hans Jacob Ejdesgaard, f. 27.06.1913.
Hans Andrias Johansen, f. 06.02.1916, beiggi Poul Martin.
Eiði.
Petur Joensen, f. 19.04.1907, Sandi.
Bernhard Henriksen, f. 29.12.1902.
Johannes Henriksen, f. 08.10.1905.
Sandavági. Teir vóru brøður.
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Í miðjuni skiparin Hans David Hansen.
Ovara rað v.f. Sámal Jákup Jacobsen, Vilhelm Hansen, Magnus Pauli Hansen, Óli
Jákup Jacobsen.
Niðara rað: Meinhard Petersen, Jóan Petur Petersen, Johannes Olsen, Alif Danberg.

Ovara rað: Jens Christian Petersen, Hans Jákup Ejdesgaard, Petur Joensen, Bernhard
Henriksen.
Niðarara rað: Jógvan Nybo, Hans Andreas Johansen, Magnus Poulsen, Poul Martin
Johansen, Johannes Hendriksen.
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Í myndunum, sum vóru úr danska Blá Kross blaðnum, vanta tvær myndir. Onnur er av
Edvardi Hansen. Hon er við aðrastaðni í bókini. Hin er av Pouli Poulsen. Hann er drongurin høgrumegin á myndini. Hin er beiggi hansara Jens. Gamli maðurin er Jens í Toftum,
abbi teirra.

SØGAN UM „NEPTUN“
Óla Jákup Christoffersen í Skálum keypti „Neptun“ úr Noregi við skeyti, dagfest í Kristiansund 14. mai 1923. Hon var bygd í Mandal í 1908 og merkt til
89.49 br.t. Hann førdi hana uttan í 1932 til hon gekk burtur í 1934.
Vit vita, at „Neptun“ fór av Reykjavík 18. apríl 1934, og í einum politirætti,
sum var hildin 26. januar 1935 á sýsluskrivstovuni í Vestmanna viðvíkjandi
„Neptun“, greiðir Hans í Innarustovu frá, at „Havfrúgvin“, sum hann førdi, og
„Neptun“ tann 27. apríl lógu stutt frá hvør aðrari og fiskaðu á Selvogsbankanum á Suðurlandinum. Tann 3. mai var eitt ræðuligt ódnarveður, og eingin
hevði sæð „Neptun“ aftan á hetta veðrið.
Í sama politirætti verður greitt frá, at „Albert“ av Tvøroyri tann 6. mai
hevði funnið tann minna bátin hjá „Neptun“ í Grindavíkini.
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Skiparin á „Neptun“
Á fundi í Føroya Skipara- og Navigatørfelag tann 11. november 1934 helt formaðurin, Kvívíks Tummas, røðu um skipararnar, sum vóru farnir við „Nólsoy“ og „Neptun“. Henda røðan var prentað í Varðanum. Hann segði um
skiparan á „Neptun“:
„Óla Jákup var ein merkismaður í allari síni ferð. Hansara ídni og strevan
var at gagna landi sínum og gera tí æru og heiðursumdømi, hvar hann kom í
útheiminum. Til dømis í Íslandi eru mangir føroyavinir vegna hansara riddaralyndi og stóru mentan. Hann tosaði íslendskt mál so til fulnar, sum bert
fáur føroyingur nú á døgum dugir. Hann var sera væl inni í søgu norrønu
manna og vann sær tessvegna nógvar vinir millum mentaðar menn.
Mentir sínar vann hann á Føroya Fólkaháskúla, har hann var á ungum árum.
Síðan tók hann skiparaprógv hjá Jens Paula. Tá fyrstani sá hann, at ov lítið
var lært og fór síðan aftur á Føroya Fólkaháskúla. Tá bleiv hann heilstoyptur
maður. Tí var hann so søgukunnigur og vitigur í tosi. Hvør maður, ið kendi
hann, man halda sum eg, at tann løtan, ein var saman við Óla Jákupi, var
ein góð løta.
Vit minnast hansara róliga lyndi, tá hann varð tikin av eingilskum herskipi
til Onglands við sluppini „Mary Boyes“. Tá hann var leysur og fór til Føroya
við sluppini aftur, rakst týskur kavbátur á hana og skeyt hana niður. Hetta
var millum Lewisoyar og Føroyar. Hann fór í bát sín við monnum sínum og
róði líka til Vestmanna. Teir komu fyrst á land í Suðuroy, men løgdu als ikki
at landi. Hann helt leiðina líka heim.
Óla Jákup var av bestu sjómonnum, fróur, kurteisligur í vertskapi, trúfastur
og íðin í føroyskum samfelagsstarvi. Ein av Føroya bestu synum.“

Eisini sorg í Íslandi
Demmus Hentze, advokatur, hevur greitt frá, at hann í 1960 var á einum
fundi í Íslandi, har hann hitti ein starvsfelaga frá Siglufjørðinum.
Hann fortaldi Demmusi, at tey kendu væl Óla Jákup. Teir vóru javnan inni
á Siglufjørðinum, og tá plagdi Óla Jákup at koma við keks, sum var forkunnigt í Íslandi tá. Men í 1934 komu teir ikki. Og ikki fyrr enn á heysti í 1934
frætta tey hesi syrgiligu tíðindini um „Neptun“. Tá græt mamman!
Óla Jákup hevði nógvar góðar vinir í Íslandi, sum hann var sera væl við. Tí
var hann eisini syrgdur í Íslandi.
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Fyrsta skipið við føroyskum flaggi
Millum teir mest eldhugaðu sjálvstýrismenninar var Óla Jákup. Hann var
uttan iva fyrsti skipari og reiðari, sum flaggaði við føroyskum flaggi á skipi
sínum.
Óla Jákup flaggaði við føroyskum flaggi øll árini, til hann gekk burtur. Men
hetta dámdi ikki myndugleikunum.
Tað er gjøllari greitt frá hesum í bókini, Merkinum, hjá Niels Juel Arge.

Steingrim Kristoffersen:
Hoyri enn seinastu orðini hjá pápa fyri mær
Frásøgn hjá Steingrimi Kristoffersen, son
skiparan á „Neptun“, Óla Jákup.
Heima hjá pápa vóru tey átta systkin,
fimm beiggjar og tríggjar systrar. Tey vóru
úr Ísakshúsi, sum tað kallaðist. Foreldrini
vóru Grækaris í Skálum, sum var ættaður
úr Gásadali, og Anna Margreta, sum var
ættað av Skælingi.
So hendi tað, at tey mistu mammuna í
1897. Tá sat abbi eftir við átta børnum.
Onkur av teimum vóru tó tilkomin. Elias
fór so til Sandavágs at vaksa upp hjá fastur
síni. Pápi okkara fór oman at vera á Mørk
í Vestmanna, har pápasystirin var gift. Har
var hann so, til hann var tilkomin.
Óla Jákup Kristoffersen, kendur sum
Pápi giftist so við Helannu f. Joensen, ein skilamaður.
sum var ættað úr Útistovu í Hvalvík. Vit
blivu átta systkin, seks brøður og tvær systrar. Pápi fór til skips sum aðrir
menn. Hann fór við „Doru“ í 1905. Teir, sum áttu „Doru“, vóru beiggjar
hansara Tummas, Kristoffur og Pól umframt tveir aðrir menn.
Pápi tók skiparaprógv hjá Jensi í Dali í 1912. Í 1913 fór hann at føra
„Doceu“ hjá Vága Kristoffuri. Í 1914 fór hann við enskum trolara, „Fizenta“,
sum Christian Evensen stóð fyri.
Í 1915 fór hann aftur sum skipari við „Doru“ fyri beiggjan Kristoffur.
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Í 1917 var hann skipari á „Mary Boyes“. Hetta var undir 1. heimsbardaga,
og tá kom pápi út fyri ein serligan tilburð.
Bretar kravdu hesa tíðina, at føroysku skipini landaðu sín fisk í Bretlandi
til ásettan prís. Men í Noregi fekst dupult so nógv fyri fiskin, og fleiri tóku
kjansin at fara kortini.
Hetta vildu bretar ikki lata sær lynda og vildu fyribyrgja hesum. Teir settu
fólk umborð á „Mary Boyes“ at noyða teir til Stornoway at landa fiskin.
Tá ið teir fóru aftur til Føroya úr Stornoway verða teir steðgaðir av týskum
kavbáti. Tá ið tað kemur fram, at teir hava landað fiskin í fíggindalandinum
Bretlandi, er skipið deyðadømt, og tað verður søkt, eftir at manningin er
sloppin í bátarnar. Teir høvdu 52 tímar til lands.
Í 1918 førdi pápi „Guiding Star“, og í 1919 og 1920 førdi hann „Fram“.
Hann var heima í 1921 og førdi so aftur „Doru“ í 1922.

„Neptun“.

Pápi verður burtur
Pápi keypti „Neptun“ í 1923. Teir blíva so burtur í 1934. Tá kom mamma at
sita einsamøll við okkum átta. Eg var elstur, 12 ára gamal, yngstur var Trygvi,
sum var árs gamal.
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Pápi hevði tosað við læraran um, at eg skuldi fara at ganga í realskúla árið
fyri, at teir fórust. Men eg segði so kortanei. Eg ætlaði mær ongan veg at fara
til Havnar at ganga í skúla. Eg havi seinni hugsað um, hvussu tað hevði verið
vorðið, um eg gekk í Havn tá. Eg var hóast alt frægastur at vera heima, tí
eg var elstur. Næsti beiggin Kristoffur fór so í staðin fyri. Pápi kendi so væl
Richard Long, sum var lærari í Realskúlanum og seinni kendur sum landsstýrismaður. Kristoffur búði tískil hjá Richardi.
Tað, sum eg minnist í sambandi við „Neptun“, var, at „Dora“, sum var
deyðsiglari, skuldi hava motor sama árið, sum hon gekk burtur við allari
manningini í 1931. Motorurin var komin til Vestmanna, men „Dora“ kom
ikki aftur. Motorurin var so standandi. Hann stóð í 1932. Hann stóð eisini
í 1933. Tá varð avgjørt, at „Neptun“ skuldi skifta motor, og teir skuldu fáa
motorin hjá „Doru“, sum var størri enn tann, teir høvdu. So fóru teir veturin
1933/34 at seta motorin í „Neptun“. Teir fingu eisini eina nýggja mesanmastur.
Eg var ofta umborð, meðan hetta arbeiðið gekk fyri seg. Men sum ofta er
við tílíkum arbeiði, dró tað út. Eg minnist, at eg var eitt sindur illa tilfriðs,
tí teir vóru so seinir avstað. Eg helt tað vera skomm, at „Neptun“ skuldi vera
seinasta skip at fara til fiskiskap. Hetta helt eg eisini fyri við ein mann. Hann
svaraði, at hetta var tí, at teir høvdu skift motorin og mastur. Hetta var so ein
frágreiðing, sum var nóg góð fyri meg.
Eg helt eisini fyri við henda mannin, at flaggið hekk aftur av hekkuni í eini
bambustráðu. Hetta dámdi mær enn verri, tí tað, sum eg hevði sæð, var, at
skipini flaggaðu á mesanmastrini.
Men her var orsøkin tann, at mesanmasturin var nýggj, og tí var ikki flagglína drigin í hana enn. Hetta ljóðaði eisini sum ein góð frágreiðing.

Seinastu orðini hjá pápa
Eg var umborð allan tann dagin, teir fóru avstað. Teir lógu við eina træbrúgv
hjá Óla Olsen, sum var einasta bryggja í Vestmanna. Hon var ikki longri enn
longdin á eini slupp. Hetta gjørdi tað lættari at fáa útgerð umborð. Tað vanliga var annars, at skipini lógu úti á vágni og fingu útgerðina og manningina
førda umborð.
So einaferð sigur pápi: „Nú haldi eg, at tú má sleppa tær í land, tí eg haldi,
at teir fara at loysa.“ Eg hugdi rundan um meg. Eg sá ongan mann loysa, so
eg látst ikki um vón. Menn vóru við úr ymsum bygdum, og teir vóru allir
komnir til skipið.
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So gekk enn ein lítil løta. Tá kom pápi aftur: „Ja, nú mást tú fara í land. Nú
eru teir so farnir at loysa.“ Tá sá eg, at tað var álvari í. Tað hekk ein stormleidari av bulverkinum niður móti lúnningini. Eg minnist væl, at tá ið eg stóð
í niðasta trininum á leidaranum, rópti pápi til mín: „Skikka tær nú so væl.
Heilsa mammu og sig, at vit koma aftur.“ Hetta hevur ljóðað í oyrunum á
mær hvønn dag síðan. Eg svaraði orðarætt: „Ja, tað skal eg gera.“

Seinasta lívsteknið frá „Neptun“. Bræv frá skiparanum til sonin.

312

Teir fóru so. Tað var so lítið at fiska á Suðurlandinum tað várið. Tað hevði
verið so gott til fisk árini frammanundan frá 1929 til 1932. Hetta vóru góð
fiskiár. Í 1933 var meira vánaligt, og tað var enn verri í 1934. Eg haldi meg
minnast, at teir fóru tann 24. mars. Eg fari so ikki meira enn ein dag skeivur.
Tað einasta, vit frættu aftur, var, at Kristoffur, beiggi mín, fekk eitt bræv
frá pápa. Tað var skrivað, tá ið teir vóru inni í Íslandi, sum vanligt var hjá
skipunum.

Brævið
Tað einastandandi er, at hetta brævið framvegis er til, og er tað hetta:
Reykjavík 18. apríl 1934.
Góði sonur mín,
Eg skal takka tær fyri brævið, sum eg líka nú havi fingið frá tær. Tað er
gleðiligt, at tit liva øll væl og hava tað gott. Vit liva allir væl her umborð á
„Neptun“. Men vit hava so lítið fiskað. Vit eru sovorðnir skittar at fiska á
„Neptun“ í ár, men eg vænti, at tað fer at ganga betur, tá vit koma út aftur.
Nú hava vit fingið feska sild til agn. Tað hevur verið frálíka gott veður síðan
á páskum, men nú vit hava verið inni, hevur verið illveður. Vit hava verið
her í tveir dagar. Eg fekk brævið frá tær líka nú, sum vit eru lidnir [klárir] at
sigla, og eg havi ongar pengar eftir. Ella skuldi eg keypt tær okkurt og sent
tær ein pakka heim. Men tú skal líta á, at eg skal nokk senda tær ein, tá ið
vit koma onkustaðni inn aftur. Tú skalt heilsa mammu tíni frá pápa og siga,
at hann leingist so grúiliga illa eftir at koma heim til tykkum øll. Eg haldi, at
vit munnu fara at koma heim um 20. mai ella har um leið, tí tá haldi eg, at
vit hava fult skip.
Her er líka sum høgtíðsdagur í dag. Tað er fyrsti sunnudagur, sum íslendingar kalla hann. Tað er so óføra nógv fólk úti á gøtunum, at tað er illa gangandi. Tað vóru 40 menn, sum kapprunnu ígjøgnum gøturnar, og eg var og
hugdi at teimum. Og so ganga allir skúladreingirnir og marsjera fleiri hundrað
í tali, og eisini fleiri hundrað skótar, bæði dreingir og gentur. Nógvir menn
ganga og spæla uppi í havn(ini). So her er nógv at síggja í dag. Men nú skulu
vit fara avstað, tí nú er gott veður. Vit fara at royna at fáa okkum nakað av
fiski, so vit ikki verða ringastir. Tað verður ikki stuttligt at koma heim og einki
hava fiskað, tí øll hini hava fiskað nógv.
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Góði Kristoffur, heilsa nú øllum systkjunum frá pápa og góðu kæru mammu
tíni eisini. Pápi leingist heim til tykkum øll, men tað gerst ikki við. „Neptun“
má vera full av fiski, áður enn vit sigla heim.
Vinarlig heilsa
frá pápa tínum
Óla Jákup
Mamma man helst hava fingið bræv eisini, men tað er so ikki til. Aðrir av
manningini hava rímiligt eisini skrivað heim.

Ikki eitt orð um, at pápin er deyður
So hendir tað, at skipini sum vanligt koma heim aftur út í mai. Hjá okkum
systkjum var tað á sama hátt sum hjá systkinabarninum Julionnu, sum greitt
frá aðrastaðni í bókini. Pápi hennara Julius var eisini við. Hvørja ferð eitt skip
hómaðist, vónaðu vit, at hetta var „Neptun“, men tað kom eingin „Neptun“.
Eina ferð birtist ein vón, tá ið tað frættist, at skiparin á „Sjóløvuni“ skuldi
hava sæð „Neptun“ uppi á Vesturlandinum í Íslandi. Hetta var tó ikki so.
Einki verður tosað við okkum børnini um støðuna. Eg hoyrdi menninar
práta, tá ið allir komu heim av Suðurlandinum tað várið, og eg royndi at lurta
eftir teirra práti. Eg haldi meg avgjørt minnast, at allir søgdu tað sama, at
„Neptun“ mundi vera farin 3. mai, tá ið tað hevði verið so ringt veður. Eingin
hevði sæð skipið eftir hendan dag.
Tað var á hendan hátt, at eg kom at skilja, at pápi var burtur med alla!
Eg havi so seinni roynt at fáa meira at vita um tað, sum hendi. Eg kendi
Andreas á Marknagili, búsitandi í Klaksvík. Hann var sonur Justines í Oyndarfirði, sum eisini var á Suðurlandinum hesa tíðina, helst við „Silver Lining“.
Andreas hevði fingið dagbókina hjá pápanum, og hann hugdi eftir, hvat ið
stóð har. Hann váttaði tað sama. Her stóð, at „natten til den 3. maj blev
forrygende uvejr“. Hetta var so tann endaliga váttanin um dagfestingina av
hesum illveðrinum, sum helst hevur verið banin hjá pápa og øllum hinum.

Orkaði ikki til minningargudstænastu
Skipini komu heim um hálvan mai. Hetta var kanska eitt sindur seinni enn
vanligt. Helst hava skipini totast eitt sindur longri fyri at fáa meira upp í
lastina.
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Eg minnist ikki sum systkinabarnið Julianna, at prestur kom á vitjan, men
tað man hann hava verið, tá ið hann kom inn í grannahúsið, sum var hjá
teimum.
Men prestur hevur so ikki verið beinanvegin, tí eg hoyrdi eina ferð mammu
og mammu Julionnu tutla um, at tað var merkiligt, at prestur ikki hevði verið.
Hann man so hava verið aftaná tað.
Í eini frásøgn um Frelsunarherin varð sagt, at fólk frá teimum gingu í tey
húsini í Vestmanna, sum høvdu mist. Í eini frásøgn hjá teimum verður sagt:
„Aldrig har jeg vel følt mig så fattig, som da vi i den lille bygden Vestmannahavn besøgte de mange hjem, som ulykken havde ramt“.
Frelsunarherurin hevði annars eisini ein hjálpargrunn til slík endamál, og
hava tey helst leskað tey eftirsitandi.
Eg minnist eina ferð, at tvær konur
úr Havnini komu inn til okkara, og tær
munnu hava verið í hesum ørindum.
Eg minnist, at tær sungu inni í stovuni.
Hetta kann væl hava verið fólkið frá
Frelsunarherinum.
Vit børn fingu ikki beinleiðis boð
um, at pápin var deyður. Vit hoyrdu
bara, hvat hini tosaðu um sínámillum.
Sum frá leið, skilti ein so, hvussu tað
var vorðið.
Einaferð kemur so próst Dahl at
halda minningargudstænastu. Mamma
fór í kirkju kanska við onkrum av
smærru børnunum. Men eg hevði Helanna gjørdist einkja við átta børnum.
hoyrt so nógv leyst prát um hetta, at
nú orkaði eg ikki meira. Eg fór niðan í hagan og setti meg har uppi at bíða.
Eg kom ikki heimaftur, fyrr enn eg metti, at gudstænastan var av, og fór eg
tá oman aftur. Tá var mamma komin aftur í køkin. Hon segði einki, og eg
segði einki.
Vit systkin tosaðu heldur ikki um hetta okkara millum, tað kann eg nokk
siga. Soleiðis var hugburðurin tá, meðan tað í dag verður ásannað, at tað
ræður um at tosa sum mest um slíkar hendingar fyri tess skjótari at sleppa
víðari í lívinum.
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Steingrim: Minni um pápan
Eg minnist pápa sum ein, ið var væl tilpassaður og nokk so fryntligur. Hann
var stórur og væl bygdur. Tingakrossur skrivar annars um pápa, at hann var
víðakendur fyri sín dugnaskap, og at hann annars víða um varð saknaður
av øllum, sum fingu loyvi til at koma saman við honum. Hann var prúður,
friðarligur og í allar mátar ein álitismaður. Hann var sjálvur reiðari og gjørdi
avrokningar og tílíkt, sum hoyrdi til.

Hetta er ein lanterna á „Neptun“, sum stóð eftir, tá ið teir fóru seinasta túrin. Her síggjast
v.f. Óla Jákup, sonur Kristoffur, Steingrim og Trygvi Kristoffersen.

Skrivstovu hevði hann í kjallaranum, og hon er har enn. Her er millum
annað tann gamli pengakassin hjá honum. Her er eisini ein gomul lanterna av „Neptun“. Eg minnist eisini, at pápi, sum skiparar vóru vanir, gekk
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bygd úr bygd at biðja fólk. Um hann eisini var í Mykinesi, minnist eg ikki.
Men mykinesmenn vóru altíð við, tað ið eg kann minnast. Hann hevur
kanska longu, tá ið teir komu heim um heystið, biðið teir at koma við árið
eftir. Nógvir av monnunum, sum fórust við Neptun, høvdu verið við árini
frammanundan. Teir vóru eisini væl mannaðir hetta árið við 23 monnum.
Kanska bendir hetta á, at pápi hevur verið dámdur at vera saman við. Hann
fiskaði eisini hampiliga væl.
Tummas, beiggi hansara, var annars mettur at vera sera góður fiskimaður.
Tummas var pápi Henry, sum aftur er pápi tann Tummas Christoffersen, sum
vit kenna í dag, og sum eisini er ein rokari.

Gjørdist húsmaður 12 ára gamal
Hjá teimum einstøku húsunum var tað nú ein spurningur um at koma víðari.
Umframt tað fíggjarliga var tað jú eisini alt, sum skuldi gerast í einum húsi.
Sum 12 ára gamal gjørdist eg tískil húsmaður við teirri ábyrgd, sum pápi
annars vildi havt. Tað var nokk at gera. Eitt var fjallgonga. Markið fyri at
verða roknaður fyri mann var 14 ár. Men so søgdu teir: „Latið bara báðar
koma.“ Tað vóru eg og Kristoffur. Menn vóru lagaligir, tá ið tað var møguligt. Eisini skuldu eplini veltast, hoyggið skuldi inn, torvið skuldi skerast og
arbeiðast. Tað skuldi eisini sópast hvønn dag, sum neytini vóru inni. So eg
kann ikki minnast meg at hava spælt sum aðrir dreingir. Eg fekk so ungur eini
hús at hava ábyrgdina av, og tað havi eg enn í dag, 75 ár seinni. Men eg havi
eisini klárað meg millum nógvar rættar menn. Tann næsti beiggin, Kristoffur,
fór jú til Havnar og kom at vera so nógv burtur. Genturnar máttu sjálvsagt
eisini taka síni tørn.
Mamma hevði arbeiðskonu, sum vanligt var tá. Tað hevði hon eisini eini
4-5 ár eftir, at pápi var deyður. Men hetta gjørdist ov dýrt, 20 krónur um
mánaðin! Tað var tað frægasta, summar fingu 15 krónur. Børnini vuksu eisini
til, so tað gjørdist ikki tann stóri tørvur longur fyri arbeiðskonu. Arbeiðskonurnar búðu inni og vóru sum ein partur av húskinum.
Sum tað er nógv broytt við arbeiði hjá teimum ungu. Tá ið genturnar vóru
konfirmeraðar, fóru tær út at tæna. Har lærdu tær at passa eini hús. Tað var
ikki tann ringasti lærdómurin. Tær lærdu nógv í teimum ymisku húsunum,
tí tað vóru ordilig fólk, tær vóru hjá. Tá ið tær so giftust, dugdu tær at halda
hús og eisini at læra frá sær.
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Mammurnar vóru hetjur
Alt gott um menninar, men eg havi altíð hildið, at tær veruligu hetjurnar, sum
hava livað her á landi, eru mammurnar. Mamma var 43 ár, tá ið hon gjørdist
einkja. Hon hevði eina so sera góða heilsu. Eg sá hana ongantíð vera sjúka.
Hon hevði ongantíð ilt í høvdinum, og beinini vóru góð. Hon gjørdist eisini
92 ár. Eg má beundra hesar konurnar.
Pápi helt Politiken og eitt annað danskt blað. Politiken segði mamma frá
okkum. Telefon høvdu vit eisini. Hana segði hon eisini upp fyri at spara tær
krónurnar. Tá ið børnini vóru farin í song, fór hon at spinna á lítlastrá. Hon
karðaði eisini. Hesir karðar eru framvegis í barndómsheiminum, og í teimum
sæst kullan, sum tummilin hevur sett eftir seg. Og so at binda tað, hon kundi.
Annars vóru tvær konur í bygdini, sum høvdu bindimaskinu, og tær plagdu
at binda undirtroyggjur og undirbuksur fyri fólk, eisini fyri okkum. Nú verða
klæðir blakað burtur, tá hol kemur á, ella kanska fyrr enn tað. Hetta lýsir tann
stóra munin á tíðini tá og nú.
Mamma fór eins og einkjurnar tá í kolsvørt klæðir. Hon fór enn tá ikki
í ljósar sokkar. Tað gjørdu nakrar av einkjunum kortini, men ikki mamma.

Stórsinnið hjá Sámali
Annars gekk tað, sum eg minnist, væl við tí vanliga lívinum. Men eg undrist
nú meira og meira yvir, at tað yvirhøvur bar til. Tað manglaði okkum ongantíð nakað. Vit høvdu eina kúgv og nakrar seyðir, men tað skuldu pengar til
eisini. Tryggingin var tá betri, enn hon hevði verið frammanundan. Men pápi
skyldaði pengar til sparikassan, tað sama sum aðrir. Vit áttu 10 gyllin av jørð.
Sjey í Nesinum og tríggjar í Fjallinum. Nú máttu vit so selja tríggjar gyllin
burturav fyri at gjalda skuldina. Sýslumaðurin, Gunnar Dahl Olsen, hjálpti
okkum við hesum. Jørðin varð lýst til sølu í bløðunum, og vit seldu tríggjar
gyllin.
Sámal í Jákupsstovu segði, at „nú skal eg keypa jørðina fyri 3.000 krónur,
1.000 fyri hvørja gyllin, men um tit kunnu fáa meira fyri jørðina seinni, so
skulu tit fáa jørðina aftur móti at gjalda mær hesar 3.000 krónurnar aftur,
so fáa tit munin.“ Kona Sámal og mamma vóru systkinabørn, báðar vóru úr
Hvalvík. Tað gingu so nøkur ár, tá seta vit aftur jørðina til sølu. Tá er tað ein
annar maður, sum bjóðar kr. 7.500 fyri jørðina. Vit fingu so hesa upphædd
og lótu Sámal sítt, tá vóru 4.500 kr. eftir. Tað má sigast at vera stórsinnað.
Hetta var ein beini, sum kom væl við tá. Sámal gekk burtur stutt eftir. Hann
var skipari á „Vesturfarinum“. Tann 23. mars 1942 fóru teir av Hornafjørði318

num til Onglands at selja. Teir vóru væntaðir inn í Føroyum á vegnum, men
komu ongantíð fram. Við vóru átta mans. Sjey av teimum vóru úr Vestmanna,
meðan tann áttandi var úr Hvalvík. Hetta var Haldor Olaf Edvard Joensen,
systkinabarn mammu. Hann var beiggi konu Sámal. Her kann vera nevnt, at
Hans Jacobsen, sum fórst við „Neptun“, eisini var úr Hvalvík.
Eg haldi, at tað vóru einar 1.500 kr. sum vóru eftir, tá alt annað var goldið.
Eg fór so ein dag í sparikassan og læt teimum 1.500 kr. Tá var slætt borð har.

Jákup og Sigga Strømsten. Jákup keypti motorin á „Neptun“ fyri tvey tons av koli.

Gamli moturin á „Neptun“ kom at standa sína roynd
„Neptun“ fekk sum nevnt motorin, sum var ætlaður „Doru“. Nú stendur
gamli motorurin á „Neptun“ í einum pakkhúsi í Vestmanna. Jákup Strømsten, eisini kallaður Oyra Jákup, var farin at sigla við koli við „Coraliu“. Við
honum sigldu synirnir Severin og Kaj. Kona Jákup var eisini við. Nú hevði
Jákup fingið upp í lastina av eingilskum koli og kom á Vestmanna at selja.
Jákup visti av, at „Neptun“ hevði skift motor. Hann kemur niðan til okkara at
spyrja, um vit høvdu viljað selt honum motorin at seta í „Coraliu“. Vit vistu,
at um motorurin ikki varð seldur, so bleiv hann standandi, til hann eina ferð
varð burturbeindur. Jákup segði, at fekk hann motorin, skuldu vit fáa tvey
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tons av enskum koli afturfyri. Tað var ikki so galið, tí motorurin var so lítið
verdur, og tvey tons av koli var til eitt ársforbrúk. Mamma spurdi so Gunnar
Dahl Olsen, hvat hann helt. Hann helt, at hetta mundi vera tað frægasta at
gera. Tað var jú ikki hvør sum helst, ið kundi fáa gagn av hesum motori. Ein
góðan dag nú troppar Oyra Jákup upp við „Coraliu“ við tveimum tonsum av
koli. Tað vóru 40 sekkir. Tveir bilar vóru í bygdini tá, og teir koyrdu kolið til
hús. Teir bóru kolið inn í fjóskjallaran og stúrtaðu kolið úr sekkjunum.
So var at fáa motorin umborð. „Coralia“ lá har við brúnna hjá Ólavi á
Heygum. Tað var langt niður á dekkið. Motorurin mátti takast sundur væl
og virðiliga fyri at fáa hann umborð. Eg fór so oman at hyggja at teimum.
Dreingirnir hjá Jákupi knúlvaðu við motorin. Teir vóru so ótrúliga hegnigir
og dugdu so væl at arbeiða. Eg var so hugtikin av hesum monnum. Gamli
var eisini við, men tað vóru teir báðir, ið gjørdu arbeiðið. Eg hugsaði, at tað
verður ringt hjá teimum at fáa settan motorin saman aftur, sum hann var
komin umborð í stykkjum. Men eina ferð kemur „Coralia“ aftur við koli, og
motorurin gekk sum klokkan. Hann stóð fleiri ár í skipinum.
Vit kunnu bert rósa Oyra Jákupi. Ein onnur søga um hann er, at tá ið sjómansheimið í Havn varð bygt, læt hann sandin ókeypis.

Meslingarnir
Í desember 1935 var tann kenda meslingagrindin í Gøtu. Meslingar gingu í
Gøtu, og grindamenn úr nógvum bygdum bóru smittuna við sær til heimbygdina. Nógv blivu sjúk, og fleiri doyði. Heima hjá okkum blivu øll systkini
sjúk. Sjálvur bleiv eg sera ringur og fór so illa at bløða nasablóð, sum var
vanligt við meslingum. Mamma hevði úr at gera at passa okkum hesa tíðina.
Hon bleiv ikki sjúk. Mamma hevði havt meslingar sum lítil í Hvalvík. Hetta
kom okkum til góðar í hesum førinum.

Hýsuævintýrið
Tað hevði einki verið at fiska í langa tíð, ið hvussu er her hjá okkum. Men so
knappliga í 1936, tá kom hýsan. Hýsa hevði ikki verið at fingið her á okkara
leiðum, tað menn vistu um. Ein dagin, tá ið eg var 14 ár, stóðu ein dagin
nakrir mans undir einum húsum. Teir vóru abbi mín Grækaris, Kristoffur,
sonur hansara, og Fjarða Pól, ein eldri maður. Eg fór at lurta.
Tá fortelur Kristoffur, at hann hevur hoyrt niðri í bygdini, at saksuningar
høvdu fingið hýsu á snøri. Hann sigur eisini, at fæst hýsa á snøri, so fæst hon
betri á línu. Hann tekur aftur í aftur, at „eg veit einki um, at hýsa hevur verið
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at fingið her um okkara leiðir í mínari tíð.“ Tá var hann mitt í 60-unum. Tá
svarar abbi til, hann var tá 87 ár: „Jú eg minnist væl hýsu á sandbotninum
frá Saksun vestur á Dalarnar.“ Kristoffur svaraði til, at hann mintist ikki hýsu
á sandbotninum, men hann mintist tosk. Tá segði Kristoffur: „Eg eigi eitt
sindur av línu og fari beinanvegin at seta hana í stand, so fara vit til útróðrar.“
Eg fari so við. Tað var nógv hýsa at fáa, og hon kom at standa víða hvar
á sandbotni eisini aðrastaðni. Hýsan kom fyrst í mai og bleiv standandi til
ólavsøku. Hetta vardi til mitt í 60-unum, tá bleiv hýsan burtur. Men hon
bjargaði fólkinum her í bygdini tá. Eg veit ikki, hvussu tað hevði verið vorðið,
um hýsan ikki var komin beint upp undir kríggið. Eingin livdi bara av útróðri,
sum hann var. Menninir, sum sigldu, vóru jú uppá seg fáir í tali undir krígnum. Hetta gjørdi tað ikki lættari. Nettupp hesi fyrstu árini var trolaraflotin
so stórur sum ongantíð. So merkiligt kundi tað vera. Fyrstu árini var hýsan
sera smá. Hon varð saltað í tunnur til egið brúk. Prísur fekst ikki fyri hana,
bert 5 oyra pundið. Vit avreiddu eitt sindur, men tað loysti seg illa. Saltað
hýsa var fínur matur. Men tá vóru fólk heldur ikki so kræsin sum í dag. Í dag
vildi saltað hýsa ikki verið søluvøra.
Í 1939 fara skipini at taka hýsu at sigla niður til Aberdeen at selja. Tá hækkaði prísurin so spakuliga. Eg minnist, at í 1941 kemur „William Martin“ inn
á Vestmanna, og teir vildu keypa hýsuna fyri 60 oyru kg. Tað var ein veldigur
prísur. Tá fór maður av húsi at fiska hýsu!

Tímalønin 20 oyru
Eg gekk í privatskúla. Barnaheimið, sum tá var í Vestmanna, fekk sær skúla í
missiónshúsinum. Har komu so fleiri onnur at ganga. Ingebeth Højgaard var
lærari hjá okkum. Tann dagin eg fylti 14 ár, tók eg í hondina á Ingebeth og
takkaði henni fyri tíðina og fór úr skúlanum. So fór eg til Jákup hjá Póli, hann
var pápi Poul Hansen, sum gjørdist kendur heilsølumaður og reiðari í Havn.
Hann hevði handil, har hann eisini keypti og turkaði fisk, eisini útróðrarfisk.
Hann átti í onkrum skipi. Jákup var blíður og týður og spurdi: „Nú gamli,
hvat sigur tú?“ „Jú, eg ætlaði at spyrja, um eg ikki kundi sleppa at arbeiða fisk
hjá tygum.“ Tað var leyst og liðugt beinanvegin. Og lønina segði hann vera
15 oyru um tíman, og teir, sum eru raskir, fáa 20 oyru um tíman. Hetta var
ikki so galið. Tá ið eg gekk niðan aftur, segði eg við meg sjálvan, at nú skuldi
eg royna at vera so raskur, at eg kom at fáa 20 oyru um tíman.
Jákup var góður arbeiðsgevari. Vit fingu avroknað eina ferð um vikuna,
hetta var ikki vanligt tá. Eg fái so avrokning eftir fyrstu vikuna. Tað vísti seg,
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at eg hevði fingið 20 oyru um tíman. Tá var eg erpin! Eg var so í fiski hjá
Jákupi, til eg fylti 17 ár. Hetta var strævið, tað var jú eisini so nógv at gera
heima.

Slapp við trolara
So eg helt, at tað kundi verið stuttligt at farið til skips við onkrum. At arbeiða
fyri 20 oyru um tíman gjørdist ov lítið í longdini. At fara við slupp segði mær
ikki so nógv, inntøkan var eisini so lítil. Men tá vóru trolararnir byrjaðir at
koma. Nakrir vóru komnir fyrst í 30-unum, men teir flestu komu í seinnu
helvt av 30-árunum. Eg visti, at inntøkan við trolarum var so nógv meira.
Har mundi inntøkan liggja um einar 500 kr. fyri eina last av saltfiski, sum
tað vanliga tók tveir mánaðir at fáa. Hetta var hildið at vera gott, tí tað var
nærum eins nógv, sum teir fingu við sluppunum fyri árið. Dreymurin var at
sleppa við einum trolara, men eg tordi so illa at fara at tosa við nakran av
hesum monnunum. Reiðaríið Uvak fekk „Norðstjørnuna“ í 1938, og í 1939
fingu teir tann eitt sindur størri trolaran „Norðbúgvan“. Eg hugsaði bert um
at sleppa við einum av hesum trolarum.
Ein dagin í 1939 fari eg oman á kaiina. Tá møti eg sýslumannin Gunnar
Dahl Olsen. Hann var ein so rættskaffin og hjartagóður maður. Gunnar spyr
meg: „Nú gamli, hvat gert tú?“ Nei, eg visti líka, „men eg hevði viljað sloppið
til skips. Og hevði eg bara sloppið við einum trolara.“ Eg visti, at Gunnar
var so væl kendur við teir í Uvak. Oddamenninir vóru Leif Waagstein, Niels
Mortensen og Christian Holm Jacobsen. Gunnar sigur: „Ja gamli, nú fari eg
til hús, og eg skal ringja til Uvak beinanvegin at vita, um tað er pláss fyri tær.“
Fyrrapartin dagin eftir buldrar úti í gongini. Tá er tað sýslumaðurin. Og
boðini vóru góð: „Tú gamli, um tú kann vera í Havn á middegi í morgin, so
hevur tú kjans við „Norðbúgvanum“.“ Har stóð eg, einki hevði eg sagt við
mammu, tað hevði eg ikki torað. Eg svaraði ja, eg skal verða klárur í morgin.
Tað er fínt, sigur sýslumaðurin, og so spyr hann mammu, um drongurin
hevur nóg mikið av klæðum at hava við sær. Túrurin varir vist einar tveir
mánaðir. „Ja,“ sigur hon, „eg fái skavað so mikið frá hinum dreingjunum, at
hann fær klárað seg ein túr.“ Esmar Fuglø var skipari. Jakku og Gimmi hjá
Gustav á Sundi vóru við. Eg møtti so upp dagin eftir, og vit fóru so avstað.
„Norðbúgvin“ hevði verið ein túr á Suðurlandinum, og tann 12. mai fóru vit
eystureftir í Barentshavið.
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Mánað um fulla last
Vit vóru í Tromsø, har vit skuldu taka kol, tann 17. mai, tjóðardagin hjá
norðmonnum. Esmar sigldi við ongum loðsi líka frá Vestfjørðinum til Tromsø, so hann hevur verið væl kendur á hesum leiðum. Tað var so sera nógvur
fiskur at fáa. Hetta var sum at lossa inn á dekkið. Vit vóru bert ein mánað
um tann fyrsta túrin. Vit fóru til Vágs at landa til J.A. Godtfred, har Mikkjal
Godtfred var stjóri. Lastin var full, men fiskurin var ikki umrivin, sum vanligt
er við saltfiski. Hetta tók Esmar sær ikki tíð til, so nógvur sum fiskurin var.
Tá tók hann heldur ikki so nógv í lastina, men kortini var hetta ein roktúrur.
Vit fara avstað aftur, og tað er líka nógv at fáa. Nú fingu vit tað manøvrerað
soleiðis, at vit skuldu inn í Petsamo at landa. Í dag er Petsamo ein russiskur
býur norður móti Íshavinum, men tá var hann finskur. Italienarar høvdu sent
ein dampara upp hagar. Teir høvdu nakrar trolarar, sum eisini føroyingar vóru
við. Teir kallaðust „Katuma“, „Anguilla“, „Tonnu“ og „Gismondi“. Í Petsamo
sluppu nakrir føroyskir trolarar at landa, millum hesar vit og „Vesturvarði“.
So út aftur triðja túrin. Tað var á sama hátt. Vit fingu skjótt upp í „Norðbúgvan“ fyri triðju ferð. Tá fóru vit heim. Nú hevði eg verið tríggjar túrar í
tríggjar mánaðir. Vit vóru aftur á Vestmanna tann 19. august. Inntøkan fyri
hesa tíðina hevur verið um 1.500 krónur, og hetta var heilt óført. Hevði eg
arbeitt tímaløn hesa tíðina, hevði tað givið millum 100 og 200 krónur. Tað
vóru fleiri raskir menn við, eisini av Eiði. Hesir vóru Poul Vesturdal, Gjáar
Heini og Mourits í Jógvansstovu. Mourits dugdi so væl at syngja.
Nú var mitt í hoyggingartíð, og vit høvdu so nógv at hoyggja. Hoyggj var
treytin fyri at hava kúgv. Tað var eisini so óhøgligt, har vit hoyggjaðu, hetta
gjørdi tað ikki lættari. Kúgvin mátti so bjargast. At missa hana fór ikki at loysa
seg. So eg ringdi til Uvak og segði, at eg kom ikki við aftur. Eg mátti vera
heima, nú hoygging og eisini fjallið kom fyri.

Lív sum sjómaður
Eg havi so verið sjómaður alt lívið. Eg var sjey túrar undir krígnum. Tað var
fyrst við „Norðbúgvanum“ í 1941 og so í 1943 við gamla „Skálaberg“ við
gamla Mortan sum skipara.
Mammu dámdi einki, at eg sigldi, serliga eftir at „Emanuel“ varð søkt av
týskarum í 1941 og tríggir mans doyðu. Av teimum vóru tveir úr Vestmanna.
Eg var við „Løjtnantinum“ í 1944. Vit vóru lastafar hjá „Stella Argus“. Tað
var so nógvur fiskur, at fyrst varð fiskað upp í „Løjtnantin“, sum so fór til
marknað. Síðan fiskaðu teir upp í „Stelluna“ sjálva, sum so fór til Bretlands.
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Hetta riggaði væl fyrsta túrin. Næsta túrin fingu vit eina rúgva av smáum
upsa. Hann var eisini gamal, tá ið vit komu til Fletwood við honum. Vit
sluppu als ikki av við hann.
Eg var við einum Aberdeen trolara í 1945. Hetta var ein av hesum reyðu
trolarunum, sum ofta komu inn á Vestmanna at fáa sær ein ella tveir mans,
tí teimum manglaði fólk. Hetta var eitt kvett. Lønin var 1,5 pund um dagin
og pundið var 22,40. Hetta gav 33-34 kr. um dagin og var ein góð dagløn
tá í tíðini. Mær dámdi so væl at sigla millum teir menninar. Teir vóru sera
fyrikomandi. Stóð eg til róður komu teir altíð við eini sigarett til mín. Teir
meintu tað, ið hvussu er, væl. Tað var ikki frítt fyri, at vit fiskaðu innan fyri
mark. Einaferð, vit høvdu trolið á dekkinum, kom eitt íslendskt verjuskip
fram á okkum. Skiparin setti fulla ferð á og verjuskipið aftaná. Teir skutu fleiri
ávaringarskot at fáa okkum at steðga. Men skiparin lætst ikki um vón. Tað
eydnaðist íslendska verjuskipinum at fáa okkum aftur og at seta fólk umborð,
meðan siglt varð í fullari ferð. Tá mátti gamli taka frá. Vit vóru tiknir inn í
Oyggjarnar, har skiparin fekk eina bót. Hon var tó ikki so stór, tí trolið var
ikki úti, so ólógligur fiskiskapur kundi ikki prógvast.
Bjargingarútgerðin var sera vánalig. Hetta havi eg ikki hugsað um fyrr enn
aftaná. Bjargingarbelti fanst ikki. Bjargingarbáturin stóð niðri á dekkinum.
Tað er heilt vist, at var brúk fyri tí, so fekst hann ikki út. Her var alt fast,
boltar og tað heila. Vit vóru á Suðurlandinum, tá ið kríggið endaði. Eg væntaði ovfarakæti av teimum. Men tað var so eiðasørt. Teir lótust ikki um vón.
Hetta er mótsatt av tí, sum føroyingar upplivdu, tá ið teir vóru í Aberdeen, tá
kríggið varð avblást. Tað var rættiligur veitslurómur.

Systkini
Um systkini annars kann sigast, at Tórálvur fór fyrst yvir til Noregs og síðan
til Svøríkis, har hann býr nú. Hann er verkfrøðingur og hevur arbeitt í nógvum londum. Hann fór yvir til Harry Fonsdal at arbeiða við elektrisitet. Ein
av teimum, sum eisini fóru tá, var Heini Olsen, sum eisini hevur arbeitt víða
um heimin. Tað, sum Trygvi hevur verið til sjós, er, at hann hevur róð út í
Grønlandi. Gunnar hevur verið nógv til sjós. Hann hevur eisini siglt saman
við Røkke í Noregi. Ingibjørg giftist ikki, men fekk eina dóttur, sum býr
niðri. Ingibjørg doyði av einum ferðsluóhappi í Vestmanna. Brynhild giftist
til Vágs, og hon doyði eisini av eini ferðsluvanlukku. Sverri var til skips sum
aðrir menn. Kristoffer arbeiddi í nógv ár hjá landsverkfrøðinginum.
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Julianna misti pápan við „Neptun“:
Mamman fór í svørt klæði
Julianna Samuelsen, sum er búsitandi í Havn, er ein av teimum, sum gjørdist
faðirleys við „Neptun“. Pápi hennara var tann 40 ára gamli Julius Joensen,
ættaður úr Útistovu í Hvalvík. Hann var giftur til Vestmanna við Súsannu
Mariu, dóttur Margrethu og Grækaris Kristoffersen.
Julius hevur, ið hvussu er, verið við „Neptun“ í 1924. Hetta ár er hann
avmyndaður inni á Siglufirði. Óla Jákup hevði keypt „Neptun“ í 1923, so tað
kann væl hugsast, at Julius hevur verið við alla tíðina.
Óla Jákup var mammubeiggi Julionnu. Her var dupultur svágarskapur, tí
Julius var beiggi konu Óla Jákup. Húsini vóru somuleiðis grannar.
Julianna er elst av trimum systkjum, f. 1927. Tey vóru 7, 5 og 2 ára gomul,
tá ið tey mistu pápan. Julianna var farin í skúla árið fyri, og hon minnist hetta
rættiliga væl.
Pápin var farin avstað nakað seinni enn vanligu tíðina hetta várið. Tá ið
skipini komu heim aftur í mai, og øll hini børnini fingu pápa sín heim aftur,
væntaðu tey sjálvsagt, at pápi teirra eisini fór at koma.

Skipaboð, men eingin „Neptun“
Tað vóru jú nógv skip í Vestmanna, og tá ið eitt skip sást koma inneftir, fóru
børnini um alla bygdina og róptu „skipaboð“. So øll at hyggja, hvat skipið
mundi vera hesa ferð. Tá ið skipið nærkaðist, sást eisini, hvat skipið var, og tá
var frøi á teimum børnum, sum nú fingu pápan heim.
Tað kom skip eftir skip, men eingin „Neptun“. Einaferð tendraðist vónin
tó eitt lítið bil. Tey sóu eitt skip við hvítari rond í erva. Hetta kundi verið
„Neptun“, men tá ið skipið kom nærri, sást, at hetta var annað av vágaskipunum „Elisabeth“ ella „Docea“. Vónbrotið var sjálvandi stórt.
Ein dag má bert staðfestast, at eingin „Neptun“ fór at koma aftur. Tann
mest ítøkiliga staðfestingin var, at presturin Grøn úr Kvívík kom á vitjan. Tey
sótu øll inni í fínustovu, har prestur royndi at troysta sum frægast.
Nakað seinni var so minningargudstænasta í Vestmanna fyri manningarnar
á „Neptun“ og „Nólsoy“, har Jákup Dahl próstur talaði. Julianna minnist, at
hon var í kirkju henda dagin saman við beiggjunum og mammuni. Her vóru
sjálvandi eisini hini, sum høvdu mist.
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Foreldrini hjá Julionnu, Súsanna og Julius, á yngri døgum.

Mamman fór í svart
Tann fyrsta ítøkiliga broytingin innandura var annars, at mamman fór í svart.
Tað var vanligt hjá einkjum at fara í svørt klæði frá ovast til niðast, har sjálvt
sokkarnir vóru svartir. Hesum gingu tær í alla sína tíð, um tær ikki giftust
uppaftur. Men mamma Julionnu giftist ikki uppaftur. Seinastu árini skifti hon
kortini til blátt. Tað vóru nógvar konur, sum soleiðis komu at ganga í svørtum klæðum størra partin av lívinum. Hetta var eisini galdandi fyri mammu
Julionnu. Hon gjørdist einkja um 40 ára aldur og bleiv 91 ár.
Ein onnur broyting var eisini, at nú fingu tey ikki longur íslandsber. Hetta
var besta góðgæti, sum pápar kundu hava heim við sær úr Íslandi. Áðrenn teir
fóru heim, fóru menninir niðan í hagan at fylla eitt blikk við berum at hava
heim við sær til børnini.
Annars var tað soleiðis í Vestmanna, sum var tað vanliga undir slíkum
umstøðum, at fólkið í bygdini hevði samhuga við teimum, sum høvdu mist,
og tey hjálptu teimum eisini tað, sum tey kundu.
Tað var tó ein stór broyting, at forsyrgjarin var burtur. Men tey kláraðu tað
kortini. Í 1934 var tryggingin við slíkar vanlukkur ikki so galin. Mamman
segði kortini, at tað var gott, at tey áttu húsini og ikki skyldaðu nakað í teimum.
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Tað munaði eisini væl, at tey áttu kúgv og kundu selja nakað av mjólk. Tey
høvdu seyð og eisini hønur, og hetta munaði eisini. Abbin, Grækaris, búði
inni hjá teimum og var til góða hjálp. Hann plagdi eisini at fara á flot, og tá
fekst fiskur. So tað var ikki neyðugt hjá mammuni at fara út at arbeiða.
Men tað var nógv at gera hjá teimum øllum. Eitt var hoyggingin, eitt annað
var torvið.
Í Vestmanna var tað soleiðis, at tað var langt at ganga til teir torvheiðar, har
tað var gott torv. Tá ið menn á vetri í lýsingini fóru eftir torvi, var longu farið
at skýma, tá ið teir komu aftur.
Torvið, sum var høgligari, var nógv
verri, og kundi bara brúkast saman við
koli. Tað var her, tey hjá Julionnu fingu
sítt torv. Abbin skar torvið, og hini í húsinum arbeiddu tað. Abbin bar torvið inn,
so leingi hann orkaði, seinni máttu tað
vera mamman og børnini.

Georg Samuelsen góður at vera hjá
Julianna gjørdist 14 ár og fór tá úr skúlanum. Sum hjá øðrum gentum í hesum
aldri var nú at fáa sær húspláss. Hon hevði
í fyrsta umfari ymisk húspláss í Vestmanna.
Lønin var 30 kr. um mánaðin. Hetta ljóðar Julius við snørið.
ikki av nógvum, men var tó tað, tað var.
Tá ið Julianna var 17 ára gomul, gekk leiðin til Havnar. Hetta var jú meira
spennandi enn Vestmanna. Men tað var ikki bara at siga tað at fara til Havnar.
Fyrst mátti farast við bátinum „Ólavi“ av Vestmanna til Kvívíkar. So varð
koyrt til Kollafjarðar. Haðan var so farið við mjólkarbátinum til Havnar.
Hennara fyrsta pláss var hjá Julionnu Danielsen, sum var jarðarmóðir. Hon
var ættað úr Hesti og var systkinabarn pápan. Julianna hevði eitt arbeiði, har
hon ongantíð visti, nær hon varð útkallað. Hetta var nokk so strævið.
Hjá henni var Julianna í 10 mánaðir. Síðan fór Julianna í húspláss hjá
Rakul og Georg Lindenskov Samuelsen, gamla blaðstjóran á Dimmalætting.
Her dámdi Julionnu sera væl, og hon letur væl at, hvussu fitt tey vóru. Tey
áttu Lisbeth, tá ið hon kom, og fingu so Beatu, meðan hon var har.
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Síðan fór Julianna í húsið hjá systkjunum Valborg og Richard Næs og soni
hennara Kaj Åge. Richard var kendur sum prentari og arbeiddi á Dagprent í
nógv ár. Her var eisini gott at vera.
Tá Julianna var blivin 23 ára gomul, giftist hon við Olafi. Hann var sonur
Margrethu og Theodor Samuelsen, kendur sum kongligur loðsur.

Út í Mykineshólm
Tað var ikki so nógv at gera hesa tíðina, so Olaf hevði søkt og fekk arbeiði
sum vitapassari á Mykineshólmi.
Hetta var eitt heilt annað lív, og her vóru tey í hálvtfjórða ár. Her var gott
um summarið, men her kundi ofta vera buldrasligt á vetri.
Tey vóru tríggjar familjur við vitan. Jacob Nielsen var vitameistari. Kona
hansara Louisa var ættað úr Leirvík. Síðan vóru tað Sofía og Elias Lið.
Menninir gingu vakt. Annars var lívið sum í eini lítlari bygd. Tey høvdu
hvør síni hús. Tey høvdu eisini hvør sína kúgv umframt hønur. Vitaverkið
hevði elmotor, so tey høvdu elljós, sum tey ikki høvdu heima í bygdini.
Ein vansi við at búgva í Mykineshólmi var, at har var so lítið av vatni. Har
er eingin á. Mesta vatnið var regnvatn, sum rann av takinum í ein tanga. Tí
mátti vatnið sparast. Harafturímóti var nóg mikið av mjólk. So tey plagdu at
vaska gólvið við mjólk! Hetta riggaði bara væl, og gólvið gjørdist sum bonað.
Tað vóru eini trý korter at ganga heim í bygdina í Mykinesi. Tað var rættiliga ringt at ganga, ikki minst gjøgnum lundalandið við øllum holunum.
Men ofta var farið sunnudagar at vitja fólk. Tey áttu tá Jonnu, hon var
borin í leypi. Tað var eisini javnan, at mykinesfólk komu út til teirra at vitja.
Tískil gjørdist gott samband við bygdarfólkið. Á sumri kom eisini fólk á vitjan
aðrastaðni frá. Sambandið til Mykines var ein lítil motorbátur. Hann sigldi
bara, tá ið veðrið var til tað. Tað kundu ganga 2-3 mánaðir uttan nakað samband. Best til kyrru var høgættin.
Tað var telefonsamband úr Hólminum heim í bygdina. Men skuldi ringjast
aðrar staðir, so var tað við radiotelefoninini. Men tá hoyrdu øll samrøðuna
í sínum radio! Hetta var undirhaldið í Føroyum, áðrenn tøknin fekk forðað
fyri hesum.

Felags lagna við mykinesfólk
Tað, sum Julianna annars hevði til felags við fólkið í Mykinesi, var júst
„Neptun“, har átta mans doyðu í bygdini. Henda vanlukka merkti framvegis
bygdina, hóast tað vóru farin nokk so nógv ár. Hetta var so eisini nakað, sum
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gav Julionnu eitt serligt samband við bygdarfólkið, og tað var nógv prátað um
hetta. Hon plagdi at vitja fleiri av hesum, sum høvdu mist.
Í Mykinesi var longu tá komin minnisvarði yvir teir falnu í oynni. Hesin
minnisvarði stóð oman fyri bygdina á leiðini millum bygdina og Hólmin. So
hvørja ferð Julianna gekk ímillum, gekk hon fram við henda minnisvarðan,
sum eisini var yvir lagnuna hjá pápa hennara.
Seinni fórst hesin minnisvarði so illa, at pláturnar vórðu tiknar av honum
og hongdar upp í kirkjuni. Í 2008 varð minnisvarðin umvældur, og pláturnar
komu á hann aftur. Hann var tá vígdur av nýggjum.
At sleppa av oynni varð ikki gjørt nógv av. Hetta lá heldur ikki væl fyri.
Tað vanliga at fara at ferðast var eina ferð um árið, og tað var um summarið.
Maturin í Mykinesi var øðrvísi enn aðrastaðni í landinum, har tað altíð
fekst fiskur. Soleiðis var ikki her. Tað fekst ikki seiður á seiðabergi, sum var
vanligt nógvastaðni, og tað vóru sjáldan líkindi at fara á flot.
Men tað var nógvur fuglur, sum tað varð nógv etið av. Og her fekst altíð
feskt, sum ikki var ein sjálvfylgja hjá teimum, sum dúvaðu upp á fisk. Á sumri
var lundi og annar fuglur, og um veturin fekst altíð eitt kók av havhesti. Tað
kundi nú eisini verða ov nógv av tí góða við fugli!

Út á Borðuna
Í 1954 søkti Olaf um at koma út á Borðuna, og hann fekk starvið. Saman
við honum flutti eisini Jacob Nielsen út hagar. Poul Niklái Thorkildshøj var
triði vitapassarin.
Her var so nógv øðrvísi. Nú fekst, ið hvussu er, nóg mikið av fiski og minni
av fugli. Tað var longri at ganga heim í bygdina, men nú var so sera lætt at
koma til Havnar við bátinum, sum vitaverkið átti.
Nú vóru børnini blivin so stór, at brúk var fyri lærara. Leif Hansen í Nólsoy
var lærari aðra hvørja viku. Tað vóru trý børn. Jonna og Trygvi hjá Julionnu
og Elinborg hjá Poul Nikláa. Undirvíst var í eini stovu í radiohúsinum.
Men tá yngsta barnið hjá Olafi og Julionnu, Frida, skuldi fara í skúla, og
hini vóru farin úr skúlanum, bar ikki til at fáa lærara til bara eitt barn. Tískil
fluttu tey til Havnar í 1970. Men Olaf varð verandi í 10 ár afturat og sigldi
ímillum. Olaf doyði í 1989, 62 ára gamal.
Henda vitapassing er nú søga. Vitarnir eru nú automatiseraðir og krevja
ikki at verða passaðir á staðnum.
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Jastrid:
Misti pápan við „Neptun“ áðrenn hon var fødd
Jastrid Hansen úr Sørvági greiðir frá:
Kokkurin á „Neptun“
„Um pápa mín, Jákup Egholm, kann eg siga, at hann var 34 ár, tá ið hann
gekk burtur við „Neptun“. Hann var føddur í 1900. Hann giftist í 1922
við mammu míni, Gudrun Egholm (fødd Olsen), Inni á Fjørð í Vestmanna.
Hon fór ung til Mikladals at tæna. Fór seinni til Klaksvíkar og arbeiddi eisini
á Klaksvíkar sjúkrahúsi. Hon tænti eisini á Tvøroyri. Hon hevur havt eitt lív
sum vanligt hjá gentum tá í tíðini. Hon mundi tæna hjá Christiani í Leynum,
tá ið tey bæði Jákup hittust.
Tey búsettust í Leynum. Mamma var 6 ár eldri enn pápi. Hon var so statt
40 ár, tá ið hon gjørdist einkja.
Tey fingu fyrsta barnið, dóttrina Sigmundu, í 1922, og fingu síðan barn
annaðhvørt ár hareftir. Í 1924 føddist enn ein dóttir – Alis – sum doyði av
meningitis sum barn. Í 1926 fingu tey fyrsta sonin, Jens Jákup Egholm, í 1928
sonin, Eivind Egholm, í 1930 sonin, Sverra Egholm og í 1932 tvíburarnir,
Asbjørn og Reidar. Mamma sat so statt eftir við 6 børnum úr 2 upp í 12 ára
aldur, tá pápi gekk burtur. Harumframt gekk mamma við barni undir belti, og
var tað eg sjálv, sum varð fødd í juli 1934, umleið 2 mánaðir eftir, at „Neptun“
hvarv. Helst eri eg tann yngsta, sum sat eftir vanlukkuna við „Neptun“.
Jákup og Gudrun.
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Trupul kor hjá einkjunum
Vanlukkan við „Neptun“ rakti sum vera man hart. Serliga nógvir mykinesmenn og vestmenningar fórust við skipinum. Og einstøku lagnurnar hjá
teimum eftirsitandi gjørdust eisini truplar.
Mamma kom sum vera man í eina sera trupla støðu, at sita eftir sum 40
ára gomul einkja við 7 børnum – harav tað yngsta var ein nýføðingur og
tað elsta 12 ár. Neyðugt gjørdist hjá henni at fáa hjálp. Almenna hjálpin til
einkjur var ikki tann stóra tá. Mamma hevur fortalt, at hon fekk eina eingangs
upphædd á kr. 300 útgoldna sum almenna hjálp.
Fýra ár eftir at „Neptun“ gekk burtur, seldi hon húsini í Leynum og keypti
sær eina helvt av einum dupulthúsum Uppi á Deild í Vestmanna. Hetta gav
henni nakað betri møguleikar at vinna sær løn í fiskaarbeiði í Vestmanna.
Men tað var ikki fyri kontantir. Tað skuldi keypast í handlinum hjá handilsmanninum fyri lønina.
Mamma fór at binda, hon keypti sær eina bindimaskinu, og hon fór at baka
fyri fólk fyri at vinna sær pening til lívsins uppihald hjá sær og børnunum.
Hetta varð gjørt aftaná vanliga arbeiðstíð.
Ikki so langt aftaná at mamma gjørdist einkja, gjørdist hon ógvuliga sjúk
og mátti á sjúkrahús fleiri ferðir. Tí gjørdist eisini neyðugt hjá henni at senda
nøkur av børnunum til familju og onnur aðrastaðni í landinum at búgva.

Mamma fór til Grønlands
Fyri mammu var tað eitt hart stríð at vinna pening til yngru børnini, sum
hon hevði hjá sær, meðan eldru børnini í eina tíð vóru hjá familju og øðrum
aðrastaðni. Tá ið grønlandsútróðurin byrjaði, var hon eitt skifti í fyrru helvt
av 50-unum í Tovkusak sum kokkur. Tá kom hon at kenna tann gitna grønlandsfararan og rithøvundin Peter Freuchen. Mamma bant honum eisini einar
hosur!
Hon livdi, til hon bleiv ein gomul kona, og doyði í 1980, 86 ára gomul.

Børnini
Elsta barnið, dóttirin Sigmunda, fór til Saksunar at tæna. Tá hon var blivin
nakað eldri, fór hon til Íslands og arbeiddi í fiski í Vestmannaoyggjunum.
Seinni giftist hon við Gísla Ørvarodd á Sandi, har tey búsettust.
Tann elsti sonurin, Jens Jákup Egholm, fór til Norðradals at arbeiða sum
húskallur hjá einum bónda. Sum tilkomin fór hann út at sigla, og krígsárini
búði hann í Onglandi og sigldi hann við einum enskum trolara. Hann búsett331

ist seinni í barndómsheiminum Uppi á Deild í Vestmanna. Hann giftist við
Jonu.
Triðelsta barnið, Eivind Egholm, fór til familju í Skopun og var har, líka
til hann sum ungur fór til skips. Eivind fór seinni út at sigla og sigldi sum
bátsmaður við norskum farmaskipum í nógv ár. Hann giftist til Noregs við
fyrru konu síni, og fingu tey tvær døtur. Hann og konan skildust tó seinni,
og Eivind møtti aðru konu síni, Ellen, umborð á einum av skipunum, hann
sigldi við, og har hon starvaðist umborð. Kvinnuligir sjómenn vóru ikki so
vanligir tá. Tey búsettust í Lillehammer, og bæði vitjaðu regluliga familjuna í
Føroyum.
Fjórða barnið var sonurin Sverri Egholm. Hann fór til familju á Glyvrum
at vera hjá eini mostur. Hann gekk øll barnaárini í skúla har og fór síðan á
studentaskúla, og seinni til Danmarkar at lesa. Eftir loknan lestur flutti hann
heimaftur til Føroya og búsettist í Tórshavn, har hann gjørdist landsbókavørður. Sverri var eisini ein kend rødd í Útvarpinum, har hann javnan gjørdi
sendingar ella las upp søgur. Sverri gjørdist eisini ein av eldsálunum í Meginfelag Áhugaleikara Føroya (MÁF), og spældi hann við í nógvum sjónleikum
og einstøkum føroyskum filmum eisini. Hann giftist Onnu, ættað av Glyvrum, og búðu tey í Gundadali í Tórshavn. Sverri var í gongd við at skriva Vestmanna søgu, tá hann andaðist í 2001, hálvt ár eftir sín 70 ára føðingardag.

Børnini hjá Gudruni og Jákupi. V.f. Sigmunda f. 1922, Jens Jákup f. 1926, Eivind f. 1928,
Sverri f. 1930, Asbjørn og Reidar f. 1932 og Jastrid f. 1934.

332

Mamma og pápi fingu í 1932 tvíburarnar Asbjørn og Reidar. Teir fóru á
Føroya Barnaheim í Vestmanna, tá ið mamma bleiv sjúk, og vóru har nakrar
ferðir, meðan hon lá á sjúkrahúsi. Reidar fór sum tilkomin at læra til bakara.
Hann giftist til Klaksvíkar. Tvíburabróðirin, Asbjørn, fór sum tilkomin at
læra til skómakara, og hann sigldi eisini við fiskiskipum – m.a. „Kap Farvel“.
Asbjørn giftist við Óluvu, ættað úr Kollafirði. Asbjørn er einasta av mínum
systkjum, sum livir enn, og búgva hann og konan Uppi á Deild í Vestmanna.
Tað kann verða nevnt, at Asbjørn misti pápan á sjónum, og Óluva misti
fyrra mannin á sjónum. Hon var gift við Sofus Skoralíð úr Dali, sum í 1955
doyði við íslendska trolaranum „Egili Reyða“, sum fór á land uppi í Ísafirði.
Tað vóru yvir 30 mans við, meira enn helvtin var føroyingar. Tað doyðu eisini
fýra íslendingar. Tað verður roknað sum eitt bjargingarbragd av teimum stóru,
at allir hinir vórðu bjargaðir.
Meg hevði mamma hjá sær mestu tíðina, men meðan hon lá á sjúkrahúsinum var eg í styttri tíðarskeiðum hjá familju í Leynum og hjá mostrini á
Glyvrum. Men longst var eg tó hjá mammubeiggjanum og konu hansara Inni
á Fjørð í Vestmanna, Andreu og Juliusi Olsen.
Eg minnist frá krígnum tann 27. sept. 1941, tá ið „Fram“ varð bumbað
og søkt á Vestmanna. Eg stóð Inni á Fjørð og hugdi, og flogfarið fleyg beint
Inn á Fjørð, tætt fram við húsunum. „Fram“ varð rakt av tveimum bumbum.
Í sama sekundi rendi ein dupultur vatngoysur seg himmalhøgt upp í luftina.
Fram lætti sær á í sjónum, eins og dró hon sín síðsta andadrátt og brotnaði
so av um miðjuna. Hetta var ein ógvislig sjón. Flogfarið royndi at gera meira
um seg, men fekk tá dygga mótstøðu.
Jákup Jacobsen,
ættaður úr Mykinesi og búsitandi
í Vestmanna,
saman við konuni,
Helgu á Rógvu.
Eftir sótu Helga
og dóttirin Margreth.

333

Sum børn blivu vit annars ávarað um, hvussu vit skuldu fyrihalda okkum,
tá ið vandi var fyri týskum álopum. Varð gingið á vegnum skuldu vit tveita
okkum í veitina við vegin. Tað var nokk so vanligt við týskum flogálopum júst
um hesa tíðina, bæði áðrenn og aftaná, at „Fram“ varð søkt. Men júst hesin
dagur gjørdist serliga minniligur.
Eg havi eitt annað serligt minni frá krígnum. Beiggin, Jens Jákup, sum búði
í Onglandi, hevði keypt mær eina harmoniku og onkur smart klæði. Men
hetta kom ikki fram. Skipið við pakkanum gekk burtur. Helst hevur tað verið
jólaskipið.
Eg giftist sum 24 ára gomul til Sørvágs við Sigfred Hansen, har vit búsettust. Sigfred doyði í 2004.

Jastrid fødd faðirleys
Annars greiðir Jastrid frá, at hon sjálvandi minnist einki til hesa vanlukku
við „Neptun“, men sum hon vaks til, kom hon tó at kenna, hvussu tað var
ongan pápa at eiga. Tað var ikki prátað nógv um hetta, men tó so mikið, at
hon fekk eina kenslu av, hvussu tey, mamman og tey eldru systkini, høvdu
upplivað hetta.
Sum so ofta er, hevði mamman trupult við at góðtaka, at maðurin ikki fór
at koma aftur. Hon noyddi seg leingi at trúgva tí, at manningin mátti hava
bjargað sær á ein ella annan hátt, og tað gjørdi hon í fleiri ár.
Tey fluttu til Vestmanna í 1938, tá ið Jastrid var fýra ára gomul. Tey áttu
onga jørð og høvdu tí ikki kúgv og seyð. Men fólk vóru so hjálpsom. Vanligt
var at keypa mjólk. Viðhvørt fingu tey mjólk frá fólki. Serliga væl minnist
Jastrid til, tá ið fólk bóru teimum ketilost undan kúgv, sum júst hevði kálvað.
Jastrid dámdi eisini so væl saman við øðrum børnum at fara í hagan eftir
neytum um kvøldarnar. Fyri hetta kundi hon fáa eina breyðflís frá fólki, sum
áttu okkurt av neytunum, og sum hon rak fyri. Hetta kom eisini so væl við,
at hon minnist tað enn!
Men tey høvdu hønur, settu epli niður og skóru torv. Tað var langt at
ganga, einir tveir tímar hvønn vegin. Hetta gav alt nógv arbeiði, og øll máttu
hjálpa til.
Men fólk vóru eisini hjálpsom. Tað var nógvur seiður í Vestmanna. Tá ið
menn kastaðu nót, fingu tey heim, sum høvdu mist forsyrgjaran, eisini sín
part.
Sum Jastrid sigur: „Hóast truplar umstøður so komu vit væl undan.“
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Jastrid hevði eitt lív, sum var vanligt hjá gentum. Sum heilt ung gekk hon
við posti. Hetta var eitt arbeiði, sum ikki kundi forsømast. Sjálvt tann dagin,
hon skuldi til altars aftaná konfirmatiónina, mátti hon fyrst við posti.
Hon var í húsi ymsastaðni. Hetta var ein góð skúling hjá nógvum gentum
at gerast góðar matmøður.
Jastrid var eisini í Íslandi og arbeiddi fisk, sum eisini var vanligt tá í tíðini.
Hon arbeiddi eisini á trolvirkinum hjá Alfred Hummeland. Hetta var konufólkaarbeiði tá. Arbeiðið var bæði at knýta trolnet og at gera trolini til, og her
var nógv at gera.
Jastrid gjørdist fiskimannakona. Maðurin, Sigfred, var til sjós meginpartin
av sínum arbeiðslívi.
Børnini eru fimm í tali. Tann elsti, Niels, er føddur á einum so sjáldsamum
stað sum hvíldarheiminum Naina. Føðingin gekk so skjótt, at stundir vóru
ikki at koma á sjúkrahúsið. Næstu børnini eru tvíburarnir Jákup og Johannes.
Síðan koma Jakoba og Sjúrður.

Tilvildin bjargaði manni úr Sandavági
Jákup hjá Jastrid hevur eina serliga frásøgn, og greiðir hann soleiðis frá: „Eg
eri uppkallaður eftir abba mínum, Jákupi Egholm. Í 1984 giftist eg við Aibritt
á Plógv. Stutt áðrenn vit giftust, vóru vit ein dagin inni og vitjaðu ommu og
abba hennara. Tá abbin, Albert Thomassen í Sandavági, spyr, hvaðan eg eri
ættaður, greiði eg honum frá hesum. Tá sigur hann: „So tú er abbasonur Jákup
Egholm? Hann kendi eg væl, tí vit hava siglt saman við „Neptun“.“ Eg bleiv
ikki sørt kløkkur og spurdi hann so eitt sindur nærri um hetta. Hann greiddi
mær frá um abba mín og læt annars væl at honum sum skipsfelaga og kokki.
Tað løgna við hesi søgu hansara var, at eftir røttum skuldi hann havt verið
við „Neptun“ henda túrin, hon hvarv. Men hann var blivin sjúkur stutt áðrenn, teir fóru avstað, og hevði tí verið noyddur at senda skiparanum avboð.
Tískil fór ein annar maður við í staðin. So tað var av berari tilvild, at ikki
abbar hjá bæði mær og konuni gingu burtur við sama skipi. Albert Thomassen var pápi at verpápa mínum, Jóhan á Plógv, sum var ein kendur skipari.
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Í Mykinesi:
Fór hvønn dag at hyggja eftir pápa og beiggja
Við „Neptun“ doyðu átta menn úr Mykinesi umframt ein vestmenningur,
sum var ættaður úr bygdini. Tá ið hugsað verður um, hvussu lítil og avbyrgd
henda bygdin var, var hetta ein serliga stórur smeitur fyri alt bygdarsamfelagið.
Margret Hvidtfeldt í Havn, ættað úr Mykinesi, var ein, sum misti. Hon
varð fødd í 1920 og hevur tí verið 13-14 ár, tá ið „Neptun“ gekk burtur.
Hóast Mykines var lítil bygd tá, var hon kortini stór afturímóti nú. Tá búðu
um 150 fólk í bygdini, har tað vóru eini 30 hús. Flest allir menn í arbeiðsførum aldri vóru fiskimenn, so her hevur verið tómligt á sumri.

Høvdu handil og post
Foreldur Margreth vóru Anna Elisabeth, kallað Betta, og Jákup í Løðu.
Pápin hevði post og handil. Margret fór ung at arbeiða í handlinum. Her
keyptu tey eisini fjøður, sum so varð seld av oynni. Pápin tók eisini eitt skifti
móti fiski, men tað var mest, áðrenn Margreth mintist.
Tað var so tungt at fáa vøruna niðan á bakkan, so pápin bygdi eitt pakkhús
niðri í fjøruni, so hann kundi fara eftir vøruni, so hvørt hann skuldi brúka
hana. Fiskurin var í síni tíð arbeiddur uppi á bakkanum.
Onkuntíð vóru tríggir handlar í Mykinesi. Tað var ofta, at tað ikki var
komandi í oynna. Teir syrgdu tí altíð fyri at keypa nógv niðurfyri upp undir
veturin, so tað var sjáldan, at tað var nakar serligur vørumangul í Mykinesi.
Tað vóru ikki nógvir pengar millum fólk. Fólk skrivaðu vørurnar, og goldið
varð, tá ið avrokningin hjá fiskimonnum kom tvær ferðir árliga.
Fleyging var nógv gjørt av, og tey máttu hava fólk at hjálpa til at royta
fuglin. Lønin fyri hetta mundi vera nakrir lundar.
Tey høvdu 2-3 neyt. Av avlopsmjólkini gjørdu tey ost. Tað var eisini nógvur mjólkarmatur etin. Kálvarnir vórðu fitaðir til oksar, og tað var ein stórhending, tá ið „Smiril“ kom eftir teimum. Teir fingu sela um seg og vórðu
koyrdir á sjógv og síðan hivaðir umborð á Smiril. Mykinesoksar vóru tiltiknir,
og teir vórðu sendir til teir stóru handlarnar í Havn sum Smæruna og Karl F.
Hetta var eisini høgtíðsdagur í Havn, og nógv fólk kom oman á kaiina, tá ið
oksarnir komu úr Mykinesi.
Í Mykinesi var eisini neyðugt at fáa mest møguligt burtur úr tí tilfeingi,
sum var. Tað plagdi at verða sagt, at av seyði varð alt brúkt uttan gallið.
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Tað fekst ikki nógvur fiskamatur í Mykinesi. Seiður, sum var vanligasti
fiskamatur aðrastaðni, fekst ikki í Mykinesi. Men her var afturfyri fuglur. Á
sumri var jú fult av ymiskum sløgum av fugli, men um veturin var tað havhesturin, sum nógv var til av. Úr havhesti vóru gjørdar frikadellur og eisini
forlorin hara.

Poul lærdi børnini at svimja
Tað vóru um 40 børn í skúlanum hesa tíðina. Beiggin Leivur, sum var fýra
ár eldri enn Margreth, fór eitt ár ov tíðliga í skúla, so barnatalið kundi koma
upp á 40, sum kravdist, um lærarin skuldu fáa løn sum fyrstilærari.
Lærarin var Poul E. Petersen, sum var kendur fyri síni avrik í ítrótti bæði tá
og seinni sum almennur ítróttaráðgevi.
Hann fekk gjørt svimjihyl í bygdini, tískil lærdu børnini eisini at svimja.
Men skil skuldi vera í! Hylurin var býttur í eina deild fyri gentur og eina fyri
dreingir. Tað vóru tveir flokkar, og tey gingu í skúla hvønn dag.
Poul og konan gjørdu annars nógv fyri at savna fólkið í bygdini. Hann
skipaði millum annað fyri kvøldskúla um veturin. Kona hansara, Elinborg,
ættað úr Horni í Havn, skipaði saman við Marini, gift við Jens Paula vitapassaranum, fyri kvøldskúla í matgerð.
Margreth misti beiggja
við „Neptun“.

337

At ferðast var ikki bara sum at siga tað
Postbátur kom tvær ferðir um vikuna, tað er, um líkindi vóru. Men tað kundu
vera vikur og mánaðir, serliga á vetri, at einki samband var.
Hesar umstøður kundu tarna fiskimonnum at sleppa avstað og at sleppa
heim millum túrar. Tó kundi onkuntíð komast á land ymsa aðrastaðni á
oynni, sum ættin var til. Til dømis kundi rutubáturin liggja úti fyri einum
laðbergi norðantil á oynni. Haðan bar til at stjóra førningin upp um upsina
við línum og síðan reiða ella bera hann til húsa. Men hetta var ógvuliga strævið, og tað kundi eisini vera langt at ganga.
Fyrstu tíðina, Margreth mintist, bar ikki til hjá postbátinum at leggja at.
Tá máttu fólk og førningur rógvast í land við einum 6-mannafari. Men seinni
kom ein kaistubbi.
Kona Poul, Elinborg, segði onkuntíð, at tað kendist sum ein høgtíðsdagur,
tá posturin kom eftir ikki at hava verið í langa tíð. Hóast bløðini tá vóru
gomul, so vóru tey kortini kærkomin lesnaður.
Hesi ringu líkindini at lenda komu ofta illa við hjá útróðrarmonnum.
Slapst ikki at í Mykinesi vóru einastu ráðini at fara inn til Sørvágs. Tí gjørdist
útróður eisini avmarkaður í Mykinesi.
Tað var gott samanhald í bygdini, og fólk hjálptu hvør øðrum. Eina ferð
árliga var neytakonuball, og tá var øll bygdin við. Tey hjá Margreth høvdu
eisini neytakonu, sum gekk til neyta fyri tey og fyri fleiri onnur hús eisini.
Hon hevði eitt biði í hvørjari hond og eitt á bakinum. Margreth undraðist
sum lítil á, hvussu neytakonan kundi halda skil á, hvussu nógva mjólk hvørt
húski átti. Jú, hon setti eitt merki inni í biðinum, so tað var eingin trupulleiki.
Margreth mintist eisini kirkjugongdina, hvussu kalt tað kundi vera. Men
prest sóu tey ikki nógv til. Hann kundi koma, áðrenn skipsmenninir fóru avstað, og tá ið teir komu aftur. Hann kom kanska eisini eina ferð á sumri. Tá
ið prestur kom, hevði hann nóg mikið at gera við at doypa børn og at kasta
jørð á tey, sum vóru jarðað síðan seinast. Allar aðrar sunnudagar las deknur,
sum var Ábraham Abrahamsen.

Torv
Tað var nógv torv. Torvið mitt í haganum var høgligt, men ikki so gott. Tað
var eisini gott torv, men tað var óhøgligari og longri var at ganga. Men tey
skóru bæði sløgini av torvi, og høvdu tá tað góða torvið, tá tað var nakað
serligt, sum tá ið tað skuldi bakast.
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Fyrst Margreth mintist, var bakað í bakarovninum í komfýrinum. Seinni
fingust serskildir bakarovnar til primus. Hetta var eitt framstig, men primusarnir sjóðaðu illa.
Tað var nokk so ofta, at tað var farið út í Hólmin at vitja fólkið har. Men
á páskum var eitt serligt ritual. Tá fóru tey út á Rógv at rulla egg. Síðan var
farið í Hólmin, og hetta var ein ordiligur festdagur. Tey vóru boðin inn til
vitameistaran og fingu alt gott.
Seinni, tá ið Margreth var 17-18 ára gomul, var hon eitt heilt summar á
Hólminum, har hon hjálpti til.

Í Mykinesi var jarðarmóðir og „plikt“
Í Mykinesi var jarðarmóðir. Hon hevði fitt at gera við øllum børnunum, sum
vórðu fødd. Tað gjørdi ikki arbeiðið minni, at konurnar máttu liggja á song í
14 dagar eftir at hava átt.
Tað var ikki nógvur beinleiðis skattur í eini slíkari bygd, men tað var
pliktarbeiði, um okkurt skuldi gerast sum vegarbeiði og tílíkt. Ásett varð eitt
tímatal at arbeiða hjá hvørjum manni lønarleyst.

Foreldur Jóhan og Margreth, Jákup og Betta í Løðu.
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Teir úr Mykinesi, sum fórust við „Neptun“
Menninir fóru sum vanligt avstað við
„Neptun“ várið 1934. Teir fóru átta mans
avstað við rutubátinum. Øll bygdin fylgdi
teimum oman á støðna. Óvissan um at fáa
teir heim aftur setti altíð sín dám á fráferðina.
Teir, sum fóru avstað úr Mykinesi henda
dagin at fara við „Neptun“, vóru:
• Johan, beiggi Margreth. Hann var
føddur í 1913 og tískil 21 ár. Hann
hevði sum aðrir menn í Mykinesi verið við skipinum í fleiri ár. Johan var
ein ógvuliga fittur drongur. Tað var
okkurt, sum bendi á, at hann kendi
á sær, at hann ikki fór at koma heim
aftur.
Sámal Joensen-Mikines.
Hann hevði lyndi til at „síggja“.
Hann hevði sæð fyri sær ein bát úr Vestmanna koppa, og hann sá, at
menninir royndu at koma upp á kjøl. Tað var, sum hann fekk ikki frið
fyri monnunum. Men hann segði tað ikki við mammuna í fyrsta umfari.
• Niklas Mikal Joen-Mikkelsen á Lækjuni, sum var bestimaður. Hann var
ógiftur.
• Zahle Johannes M. Joensen, 15 ára gamal, og pápi hansara
• Jens Andreas Joensen, kallaður Jesar.
• Julius Joensen, hann var giftur og átti fleiri børn.
• Hilmar Danielsen, hjá Súsonnu, 18 ára gamal, var systkinabarn Margreth.
• Oliver Weihe og Jákup Pauli vuksu upp saman á Tuvali. Teir vóru um
20 ára aldur.
Teir vóru fimm, sum fórust á Túvalsgarðinum, sum er ein av býlingunum
í Mykinesi.
Umframt teir var tað Jákup Jacobsen, sum var giftur til Vestmanna, og sum
doyði frá konu og lítlari dóttur.
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Mikines bygd 1926, S. J-Mikines.

Hvønn dag niðan á Eggjar at hyggja eftir „Neptun“
Tað var tað sama her sum aðrastaðni. Skipið var væntað heim til eina ávísa tíð.
Tá ið tað ikki kom, var at bíða og bíða. Javnan var farið niðan á Eggjar at vita,
um tað sást nakað skip. Haðan sóust tey skipini, sum fóru inn á Vestmanna.
Hagar komu eisini nógv skip, men eingin „Neptun“.
Serliga mintist Margreth tann 14 ára gamla Åge, sum var yngsti sonur Jesar,
og beiggi Zahle, sum báðir vóru við. Hann fór hvønn einasta dag niðan á
Eggjar at hyggja, inntil avgjørt eingin vón var eftir. Margreth mintist, hvussu
synd tað var í honum.
Einasta telefonsamband var út í Hólmin. Har høvdu tey radiosamband við
meginlandið. Tað var tí ikki lætt at frætta nakað.
Um hesa tíðina skuldi Åge konfirmerast. Tað var ikki lætt at blíva konfirmeraður við teirri óvissu, sum var, men konfirmeraður varð hann kortini.
Margreth sjálv varð konfirmerað um heystið. Hon var tað yngri.
Tað merktist sjálvsagt í bygdini, at so nógvir mans vóru falnir frá. Tey næstu
tóku tað ógvuliga tungt, og tað gjørdi alt bygdarfólkið eisini. Men lívið mátti
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halda á. Teir eldru menninir máttu taka við arbeiðnum í bygdini. Tað sama
máttu konurnar og børnini.
Annars var tað vanligt í Mykinesi at dansa, eftir at menninir vóru komnir
heim, men í 1934 hevur so ikki verið nakar dansur.
Minnisvarðin í Mykinesi kom í 1939. Hann sigur eisini nakað um ta
mannfall, sum hevur verið í Mykinesi. Her eru ikki færri enn 22 nøvn, fleiri
eru farnir síðan. Størsta vanlukkan var annars í 1895, tá ið „Skemmubáturin“
fórst við seks monnum.

Mikines var gubbi Margreth
Margreth mintist væl málaran Sámal Joensen-Mikines. Foreldur hansara vóru
Anna Katrina og Johannes Frederik Joensen, Jóhannes hjá Sámali kallaður.
Sámal var sum nýkonfirmeraður gubbi Margreth. Tey vóru eisini systkinabørn.
Pápi Mikines var ein framburðsmaður. Hann fekk sær til dømis útgerð at
niðursjóða lunda og lambskjøt. Hesin matur var sera væl umtóktur av bygdarfólkinum, og onkrar dósir mundu eisini fara av oynni.
Tað var jú serliga Sámal, sum dugdi at lýsa sorgina og huglagið í bygdini
hesa tíðina. Sum so nógv onnur samtíðarfólk visti hann eisini um at missa.
Ein beiggi og ein systir doyðu av tuberklum í Keypmannahavn í 1930.
Mikines var staddur niðri tá og skuldi skipa fyri at fáa líkini til Føroya og út
í Mykines.
Í 1934 doyðu so fleiri skyldmenn og vinmenn við „Neptun“. Seinni sama
ár andaðist pápin knappliga, meðan hann var til kanningar á Dr. Alexandrines
Hospitali í Havn. Nú skuldi hann aftur skipa fyri at fáa líkið út til Mykines.
Um hesa tíðina doyðu eisini fleiri í bygdini av tuberklum. Hetta gjørdi sjálvsagt eisini tíðina enn syrgiligari.
Ein onnur systir Mikines doyði í 1945, eisini av tuberklum. Hann misti trý
systkin av hesi sótt.
Við tí ferðasambandi, sum var, var tað ofta nógv stríð at fáa kisturnar við
teimum deyðu út í oynna at verða jarðað.
Pápi Margreth lá eina ferð ógvuliga sjúkur á Landssjúkrahúsinum. Tá legði
hann teimum eina við, at doyði hann, skuldu tey lata hann jarða í Havn.
Hann vildi ikki útseta bygdarfólkið fyri hetta stríðið, sum hann visti so væl
um, at fáa lík út Mykines. Hann kom kortini fyri seg ta ferðina.
Tað hendi eisini javnan, at menn duttu oman. Hetta kom alt, sum rímiligt
er, at ávirka listina hjá Mikines.
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Skipini fara, uml. 1938, S. J-Mikines.

Í 1933 hendi eisini ein vanlukka. Tveir menn fóru ein sólskinsdag eftir
einum reka. Báturin holvdist, og bara annar maðurin kom aftur á lívi.
Alt hetta setti djúp spor, tá ið tosað var um tað.
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Mikines: Skipini fara
Listamálarin Sámal Joensen-Mikines lýsti við síni list á ein hugtakandi hátt
korini hjá teimum, sum mistu.
Tað er ein fongur fyri hesa bók at kunna endurgeva nakrar av hansara
málningum um hetta evnið.
Fyrst er tað málningurin „Skipini fara“, sum er ein av fleiri málningum um
hetta evnið. Um hetta skrivar Bárður Jákupsson:
„Seinasti partur av slupptíðini – 1930-árini – var ein ring tíð. Tað gamla
fámenta bóndasamfelagið var ikki longur tilverugrundarlagið, og tey mongu
húshaldini, sum tann nýggja tíðin hevði skapað, skuldu fyrst av øllum byggja
tilveruna á sluppfiskiskapin undir Íslandi og Grønlandi. Menn gjørdu nógv
fyri at fara til skips, hóast heimskreppan gjørdi, at lítið fekst burturúr. Tíðin
var fátækslig, peningatrot var. Mangar av teimum gomlu sluppunum vóru í
ringum standi og illa útgjørdar. Nærum á hvørjum ári hoyrdist frá vanlukkum
– menn slógu út, skip fóru á land ella gingu burtur. Dagarnir, tá ið skipini
fóru av stað um várið, munnu hava kenst hugtungir hjá mongum.
Mikines tókst í fleiri málningum við at geva evninum „Skipini fara“ listaligan form. Hugskotið er, at heimafólk stendur á strondini, meðan skip fer
gjøgnum fjørðin. Listaliga heildin lýsir sambandið og skilnaðin millum teir
farandi og tey, ið heima sita. Ein mynd lýsir einsamalt konufólk, sum stendur
á eggini, har útsýnið er vítt yvir havsins óendaligu fløtu, ið fevnir um alla
havsbrúnna.“
Um myndina, sum vit endurgeva, skrivar Bárður:
„Móðir og tvey børn hava eygleitt skipini, men venda teimum nú bakið,
dvøljast eina stund á bakkanum, áðrenn tey fara aftur at húsum. Drongurin
vendir sær á og kveitir eftir skipunum. Hansara hugtynsla er eyðvitað blandað
við langtan eftir at koma so mikið til, at hann kann vera maður millum aðrar
menn á skipsdekki.
Mikines skrivar einastaðni í brævi um hesa mynd:
„Hetta hevur dám av nøkrum, eg sjálvur havi upplivað, og sum hinar
figurkomposisjónirnar og landsløgini hjá mær kann myndin ikki vera málað
aðrastaðni í heiminum enn á hesum oyggjum. Føroyar eiga ongan idyl. Her
ræður stormurin einsamallur, og ein langur vetur sveipar hav og land í síni
veldigu vátu og ískøldu kápu. Her føðist melankoliin og náttúruræðslan“.
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Sakn, 1934, S. J-Mikines.
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Um málningin, „Sakn“
Allar hesar vanlukkur í Mykinesi ávirkaðu Sámal Joensen-Mikines sera nógv,
og hetta sæst eisini aftur í nógvum av hansara málningum frá hesi tíðini í
sambandi við deyða og jarðarferðir.
Permumyndin á hesi bók er málningurin „Sakn“ hjá Mikines. Um hansara
samband við „Neptun“ skrivar Bárður Jákupsson m.a. í bók síni, Mikines:
Longsta dag 1934 máttu fólk ásanna, at allar vónir vóru brostnar um, at
sluppirnar „Nólsoy“ og „Neptun“ fóru at koma aftur undan Íslandi. Tær vóru
burturgingnar í ódnarveðri. 43 menn sjólótust, av teimum 9 í lítlu bygdini
Mykinesi, allir við „Neptun“. Hetta vóru grannar, javnaldrar, vinmenn hjá
Sámal Eliasi (Mikines).
Hetta árið fann Mikines endaliga heilskapaða formin á myndini „Sakni“.
Árið fyri hevði hann málað skitsu av henni.
„Sakn“ telist millum høvuðsverk Mikinesar – helst er tað hendan mynd, ið
ber av øllum. Einfalt og satt lýsir hann ta nívandi sorgina.
Vit síggja fátæksliga stovu. Bleika ljósið frá glugganum fellur á andlit og
hendur, bróst og gólv, og fram úr skýmingini vaksa sum drangar trý konufólk
– trý ættarlið.
Bend framyvir í skugganum undir glugganum situr móðirin í sínum óendaliga einsemi. Sokkin inn í seg sjálva leitar hon burtur frá hinum báðum.
Dóttirin, standandi inni við bróst, vendir sorgini út og gevur henni ljóð í
gráti.
Fremst situr hin gamla, hon ið hevur livað leingi. Hon kennir menniskjans
lut, og av beiskum royndum hevur hon lært at kenna Harrans órannsakandi
leiðir og at sættast við tær.
Litspælið millum grønu tónarnar á konufólkunum og følnu gráligu tónarnar á bróstinum – sjálv ímyndin av vónloysinum – gevur listaverkinum
eitt inniligt huglag.
Hógv og sjálvsagi sermerkja ta einføldu heildina.

Madam Ellingsgaard
Margreth var kend í Havn sum tann, ið seinnu árini stóð fyri matstovuni hjá
Madam Ellingsgaard, sum var ommusystir Margreth.
Margreth fekk í 1944 sonin Sverra, sum er giftur við Vemu.
Systkini hjá Margreth vóru umframt Johan, Eli, Jógvan (Fjørdal) og Leivur.
Eli var í 1934 við „Loytnantinum“. Hann plagdi annars ikki at vera nógv
burtur. Hann var vanliga heima at hjálpa til í húsinum. Eli, sum tók við
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postinum eftir pápan, datt oman í Mykinesi 1963, 54 ára gamal. Hann var
giftur og átti fleiri børn.
Leivur fór til skips, hann fór seinni út at sigla. Hann giftist í Japan og doyði
har. Jógvan starvaðist í nógv ár í Tinganesi.

Teir ið fórust við „Neptun“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óla Jákup Christoffersen, Vestmanna, skipari.
Johannes Jacobsen, Vestmanna, bestimaður.
Jacob Jacobsen hjá Mykines Jákupi, Vestmanna, motorpassari.
Niclas Michael Joen-Mikkelsen, Mykinesi.
Johan Jacobsen, Mykinesi.
Jákup Egholm, kokkur, úr Hoygarðinum í Leynum.
Jesar Andreas Joensen, Mykinesi.
Zahle Johannes Joensen, Mykinesi, sonur Jesar.
Thorstein Johannesen, Hvalvík.
Hans Jacobsen, Mykinesi.
Hilmar Danielsen, Mykinesi.
Harald Haraldsen, Miðvági.
Hjalmar Haraldsen, sonur Harald.
Arendahl Haraldsen, sonur Harald.
Olivar Wejhe, Mykinesi.
Hans Jacob Petersen á Bakkanum, Vestmanna.
Gunnar Petersen, sonur Hans Jacob.
Poul Thomasius Egholm hjá Tummasi í Streymnesi, Vestmanna.
Jacob Pauli Joensen, Mykinesi.
Julius Joensen úr Útistovu í Hvalvík, Vestmanna.
Joen Arnold Joensen hjá Nikláa, Vestmanna.
Hans Johannesen á Deild, ættaður frá við Neyst í Hvalvík, Vestmanna.
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1944:

„VERDANDI“ HVARV
VIÐ 15 MONNUM
Eitt av teimum mongu skipunum, sum fórst undir krígnum, var
„Verdandi“ hjá Símuni á Høgabóli í Saltangará
„Verdandi“ var eitt av teimum mongu skipunum, sum hvurvu undir krígnum,
og sum tí eingin kann siga nakað vist um. Í bókum, sum eru skrivaðar um
2. heimsbardaga, verður hildið, at „Verdandi“ fórst av krígsávum, men hetta
er óvist.
Í 2007 hevði eg eina røð í Miðvikuni í Sosialinum við Tórhall Andreasen
á Argjum, har hann greiddi frá sínum sjólívi. Tórhallur er ein av teimum
brøðrunum av Oyrabakka, sum gjørdust kendir sjógarpar.
Tórhallur var tann seinasti, sum sá manningina á „Verdandi“. Saman við
hansara frásøgn eru onnur íkøst, sum kunnu gera hesa søgu so fullfíggjaða
sum gjørligt.
Ein skrivlig kelda er óalmenna Høgabólssøgan, sum Sverri Joensen, abbasonur Símun á Høgabóli, hevur skrivað.

Skipini á Høgabóli
Sverri skrivar, at tá ið kríggið kom, fóru øll tey trý skipini á Høgabóli at sigla
við ísfiski til Bretlands. Tey sigldu bæði vetur og summar. Í 1941 fóru „Lizzie“
og „Galathea“ á land úti á Skerum í eini ræðuligari ódn.
„William Martin“, sum reiðarafelagið á Høgabóli reiddi út í mong ár, fór
á land úti í Rókini og sakk. „Galathea“, ið fekk størsta skaðan, var til umvælingar í næstan eitt ár. Øll stýriborðssíðan var brotin. Tryggingin gav hana
upp sum vrak.
Men av tí, at ov fá skip vóru, læt Símun hana gera aftur á Tórshavnar
Skipasmiðju. Tá ið hon var umvæld og skuldi verða flotað, vildi so illa til, at
vognurin, sum hon stóð á, brotnaði, og hon datt niður á bakborðssíðu. Hon
brotnaði so illa, at eisini hon mátti verða endurnýggjað øll, sum hon var.
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„Verdandi“ málað av Hans Skálagarð, ættaður úr Skúvoy. Myndaeigari: Tórshavnar Býarsavn.

Skipini á Høgabóli gjørdu til samans 55 túrar til Bretlands. Tey seldu fyri
140.709 pund til samans. Tað vóru 3,1 milliónir krónur tá. Í nútíðar krónum
ein rimmar upphædd.

„Verdandi“ fórst helst av veðri
Tá ið kríggið leið at enda, fóru føroyingarnir sjálvir at fiska við sluppunum,
og tað var eisini gjørt við skipunum á Høgabóli. Hetta gjørdi eisini, at manningin gjørdist størri. Við „Verdandi“ vóru 13 mans. Tá ið fiskur varð keyptur,
vóru teir bara sjey.
Í oktober 1944 lógu nógv føroysk skip inni á Siglufjørðinum og krokaðu,
tí veðrið var so ringt.
„Galathea“ og „Verdandi“, sum báðar vóru farnar at royna við línu, lógu
eisini inni. Túrurin hjá „Galatheu“ var um at vera av. Men „Verdandi“ var
júst byrjað túr, og hon hevði bara havt einar tvær ella tríggjar setur. Av tí, at
illveðrið vardi so leingi, og fiskurin var farin at eldast, varð gjørt av, at fiskurin umborð á „Verdandi“ skuldi verða skipaður umborð á „Galatheu“, sum
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so skuldi fara til Bretlands við honum. „Verdandi“ skuldi so fara til Akranes,
norðan fyri Reykjavík, at keypa fisk upp í lastina.
So ein seinnapart var ein skái. „Galathea“ slapp út og kom til Bretlands í
øllum góðum. Dagin eftir var veðrið
batnað nakað, men illveður var enn. Tá
fór „Verdandi“ av Siglufirði, men hon
kom ongantíð vegin fram.

Var á møti saman við mannningi
Tórhallur greiddi frá:
„Tá ið „Verdandi“ fórst í 1944, var
eg á Siglufjørðinum. Eg minnist, at eg
hevði verið á møti kvøldið fyri, sum teir
fóru av Siglufjørðinum. Teir, sum høvdu
møtið, vóru Óli, skiparin á „Verdandi“,
og Tummas farbróðir, sum arbeiddi á
bedingini í býnum. Møtið var hildið í
einum lítlum sali á Siglufjørðinum. Øll
manningin á „Verdandi“ var har. Tað
vóru eisini fleiri teirra, sum vitnaðu.
Tað vóru ongar rutur til Føroya tá. Tórhallur Andreasen var tann seinasti,
Tí vóru eisini tveir ferðamenn umborð, sum sá manningina á „Verdandi“.
sum høvdu biðið um at sleppa heim við.
Eg minnist Martin Egholm. Jakku, beiggi Óla, hevði verið kokkur, men var
blivin sjúkur. Martin hevði verið á elverkinum har uppi og arbeitt. Hann varð
so kokkur heim. Jakku var eisini umborð.

Eg var tann seinasti, sum sá manningina
Eg plagdi ofta at vera umborð hjá teimum. Nú fáa teir møguleika at fara á
Akranes at fáa fisk. Har kundu teir fáa 40 tons. Tað er langt av Siglufjørðinum á Akranes, og farast skuldi vestureftir tvørtur um Vestfjarðirnar, sum er
tiltikið pláss fyri veður. Eg fylgdi teimum út á oljukaiina, tá ið teir fóru avstað.
Teir fóru so, og barometrið var í botni. Kl. 10 um kvøldið brendi hann á við
kavaroki. Tað vardi átta samfullar dagar.
Einki hoyrdist aftur frá „Verdandi“. Teir vóru 15 mans við. Tað var grúiligt.
Óli í Búrstovu var av Oyrarbakka. Tað sama vóru Petur og Olaf. Eg kendi teir
flestu av monnunum.
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Agenturin í Akranesi visti, at teir vóru á veg. Tá ið skipið ikki kom fram
tann dagin, teir væntaðu tað, og tað heldur ikki frættist frá teimum teir næstu
dagarnar, gjørdist órógvin størri og størri. Tað varð leitað bæði við flogførum
og skipum uttan úrslit, og ein dagin frættist í útvarpinum, at færeyska skútan
var gingin burtur. Teir eru helst farnir í Húnaflógvanum.

Menn høvdu ánilsi
Sum so ofta er hent við øðrum vanlukkum, so eru eisini frásagnir um, at
menn høvdu ófrættakend ánilsi í sambandi við „Verdandi“.
Í bókini „Á Høgabóli“ greiðir Sverri Joensen frá, at Jóhannes Sólheim á
Glyvrum hevði leingi verið kokkur við „Verdandi“, og hann skuldi eisini fara
henda túrin. Tann morgunin, sum teir skuldu fara avstað, kom Sólheim, sum
hann vanliga var nevndur, umborð við klæðsekkinum. Men komin niður í
lugarið fær hann eina óhugnaliga kenslu. Tað var, sum ein rødd segði við seg,
at hann mátti ikki fara við. Kenslan bleiv so sterk, at hann fór til skiparan og
segði við hann, at hann kom ikki við.
Eingin fataði hetta rættiliga, tí hetta líktist als ikki Sólheim. Hann var
kendur sum ein álitismaður í allar mátar og sum ein maður, ið plagdi at halda
sítt orð. Men her batti einki. Hann fór til hús aftur við klæðsekkinum. Skipið
lá nú við ongum kokki, so teir máttu fáa ein nýggjan kokk sum skjótast.
Símun, reiðarin, og Óli í Búrstovu, skiparin, vóru báðir aftur hjá Sólheim og
tosaðu við hann, men hann var ikki til at vika. Óli tosaði so við beiggja sín
Jakku, sum tá búði í Saltangará, um at koma við. Hann hevði ikki so góðan
hug at fara, tí hann var í ferð við at flyta til Fuglafjarðar, har hann hevði bygt
nýggj hús. Men fyri at hjálpa teimum úr hesi teirra støðu, so játtaði hann og
fór við. Eftir hann sat konan við níggju børnum. Tað yngsta var ikki føtt.
Marna, dóttir Sólheim, segði, at hon týðiliga mintist tann dagin, „Verdandi“
fór avstað sína seinastu ferð. „Verdandi“ fór siglandi yvir móti Saltnesi, og áðrenn hon fór aftur undir, fór hon at rúka so illa, at skipið hvarv í roykinum.
Tað seinasta, tey sóu til hennara, var eitt svart roykskýggj. Tað gav teimum
eina óhugnaliga ófrættakenslu.
Eisini varð sagt frá, at áðrenn „Verdandi“ fór út av Siglufjørðinum, hevði
bestimaðurin, Jens Knudsen í Saltangará, Jens á Vollanum nevndur, fingið sær
ein blund. Stutt áðrenn farið var, kemur hann upp úr kahúttini. So sigur ein
maður av einum øðrum skipi skemtandi við hann: „Tað er ikki lukkuligt, sum
tú fekk tað gott, soleiðis at kunna liggja og sova dagarnar burtur.“ „Tú skalt
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ikki øvunda mær hesa stuttu frívaktina, tí at eg fái onga aftur her í verðini,“
svaraði Jens álvarsamur.
Skiparin á „Galatheu“, Nickel, greiðir eisini frá, at tá ið teir koma niður
ímóti Hetlandi, droymdi hann skiparan á „Verdandi“, Óla í Búrstovu. Í
dreyminum sigur Nickel við Óla: „Á Jesus, hvussu bóru tit tykkum at?“ Óli
svaraði: „Vit sigldu á Reykjanesboðarnar tann 8. oktober klokkan hálvgum
fýra um morgunin.“ Tá vaknaði hann.
Reykjanesboðarnir eru teir boðar, sum liggja uppi í Húnaflógvanum, og
eftir tíðini kundi væl verið, at hon var komin hagar náttina 8. oktober.

Seldi føroysku klæðini áðrenn hann fór avstað
Sjálvur havi eg hoyrt eina aðra frásøgn, sum ber á sama borð. Keldan er Petra
Samuelsen úr Havn. Hon var dóttir Julionnu og Johan Salomon Gregersen í
Syðrugøtu.
Ein, sum fórst við „Verdandi“, var Oliver Mikkelsen. Hann var ættaður av
Lækjuni í Syðrugøtu, men vaks upp Fyri oman Oyruna saman við Petru.
Oliver var farin til Íslands at arbeiða á landi. Áðrenn hann fór avstað, hendi
nakað sjáldsamt. Hann kom til Havnar og fór inn til Petru. Hon sær, at hann
hevði eitt kuffert við sær. Oliver fór í býin og kom aftur við ongum kufferti.
Petra fær einki at vita, men seinni fær hon snevilin av, at Oliver hevði verið á
Heimavirkinum og selt síni føroysku klæði. Hetta var heilt sjáldsamt, tí hetta
vóru klæði, sum konufólkini í húsinum, har hann vaks upp, høvdu gjørt honum. Og at fara at selja síni føroysku klæði var sera óvanligt, næstan óhugsandi.
Føroysk klæði høvdu fólk fyri lívið. Hann kann hava havt okkurt ánilsi.
Oliver fer so avstað, og hann skal koma heim við einum øðrum skipi enn
„Verdandi“. Tað kann hava verið „Galatheu“. Men av eini orsøk ella aðrari
verður hann ov seinur til hetta skip. Men hann er so „heppin“, at „Verdandi“
liggur har, og hann sleppur við teimum.

Simona gjørdist einkja, tá ið „Verdandi“ fórst
Her skal verða greitt frá eini av lagnunum í sambandi við „Verdandi“, og er
hetta Simona og Sámal Petersen úr Rituvík.
Naena Danielsen, f. Mikkelsen, ættað úr Syðrugøtu, er kelda til henda partin.
Fyrsta minnið hjá henni stavar frá eini missiónsviku í Gøtu, sum júst var
byrjað. Tað var illfýsið, og tað var ikki nógv fólk á møti.
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Tá fer hurðin upp og 4-5 menn, teir vóru rituvíkingar, koma inn eftir gólvinum og seta seg á fremsta bonk. Tað
stendur framvegis fyri Naenu, hvussu
væl teir dugdu at syngja. Ein teirra var
Sámal, giftur Simonu. Aftur at honum
vóru Kristian Marius Højgaard og sonur
hansara Hans, sum var ein vakur og
prúður unglingi. Teir fórust allir við
„Verdandi“. Hetta setti seg sjálvandi fast
í minni hennara.
Simona var dóttir Martinu og Andreas
á Rætt í Syðrugøtu. Hon og Sámal áttu
tvær døtur, Mariu og Ernu, sum vóru
trý og eitt ár, tá ið pápin doyði. Simona
doyði í 2007, og hon sat tískil einkja í
nærum 63 ár.
Simona fór sum vanligt hjá ungum
gentum tá á døgum til Danmarkar. Her
fór hon fyrst á húsarhaldsskúla, og síðan
fór hon at arbeiða á sjómansheiminum
Bethel í Nyhavn í Keypmannahavn. Tað Simona og Sámal giftust í 1940. Tey
eydnaðist henni at koma heim, beint áð- vóru ung, og alt bendi á eina ljósa
framtíð.
renn kríggið brast á.
Maria, dóttir Sámal,
er niðri á støðni í
Rituvík og sigur pápa
sínum farvæl hansara
seinasta túr. Konan er
Edith, gift við Frederiki
Olsen.
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Í 1940 giftust Simona og Sámal, og tey fingu tískil bara fýra ár saman.
Dóttirin Maria hevur fingið at vita, at pápu hennara hevði keypt henni einar
skógvar í Íslandi at hava heim við.
Sámal var sonur Elspu og Petur Kristian Petersen. Petur Kristian var ættaður úr Ólastovu í Syðrugøtu. Sámal og Simona búðu í Rituvík og skuldu fara
at byggja har. Viðurin var komin til húsini, men so hendi vanlukkan hjá hesi
lítlu familju.
Tá ið Sámal fórst, flytur Simona heim aftur til foreldrini, og her búði
Simona allar sínar dagar.
Simona var óføra røsk at arbeiða, og hon arbeiddi leingi við at binda hjá
Suffíu Gregersen, sum var upprunin til tað virksemið, sum seinni gjørdist
Tøtingarvirkið í Gøtu. Foreldrini vóru stórur stuðul hjá henni, og tey høvdu
eisini góða umsorgan fyri døtrunum hjá Simonu.
Unga einkjan, Simona,
við døtrunum Mariu, 3
ár, og Ernu, 1 ár.
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Eitt ediligt menniskja
Naena minnist Simonu sum eitt ediligt menniskja. Hon hevur eitt minni
um hana, sum sigur meira enn nógv orð. Mamma Naenu, Perlina, var eina
tíð nakað sjúklig, men Simona var altíð fús at hjálpa teimum við konufólkaarbeiði í húsinum, og kom hetta sera væl við.
Sum ung, áðrenn hon fór niður, arbeiddi Simona á Sjómansheiminum í
Havn. Tey jólini, sum Simona var á Sjómansheiminum, var mamma Naenu
innløgd á sjúkrahúsinum. Fremsta minnið hjá Naenu frá hesum jólum var,
at Simona hevði keypt teimum hjá Perlinu eina konfekteskju. Eitt var, at slík
konfekt var sera forkunnig tá, men hetta var keypt av eini løn, sum neyvan
hevur verið tann heilt stóra. Hetta hevur Naena ikki gloymt Simonu.

Símun hevði tað ringt
Mamma Naenu var úr Rituvík, og hon minnist, hvussu tað var at bíða eftir
tíðindum um „Verdandi“. Men tey komu ongantíð.
Mostir Naenu, Anna, búði eisini í Gøtu. Hon var í hesi tíðini farin til
Rituvíkar til eina jarðarferð. Hon greiddi frá, at Símun á Høgabóli, reiðarin
á „Verdandi“ var eisini við til jarðarferðina, men hann kom ongantíð úr bilinum. Tað hevur staðið nógv á honum, sum vituligt er.

Teir, sum fórust við „Verdandi“ vóru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óli Larsen, Oyrarbakka, skipari, 55 ár.
Jens Knudsen, Saltangará, bestimaður, 39 ár.
Frants Davidsen, Strondum, motorpassari, 32 ár.
Niels Martin Jacobsen, Streymnesi, kokkur, 48 ár.
Samuel Petersen, Rituvík, 29 ár.
Olaf Martin Larsen, Oyrarbakka, 22 ár.
Christian Marius Sofus Frederik Højgaard, Rituvík, 50 ár.
Petur A. Larsen, Oyrarbakka, 25 ár.
Bill Justinussen, Glyvrum, 21 ár.
Ernst Petersen, Rituvík, 22 ár.
Daniel Jacob Henning Højgaard, Toftum, 25 ár.
Olaf Jacob Larsen, Fuglafirði, 43 ár.
Hans Pauli Frederik Højgaard, Rituvík, 22 ár.
Thomas Jacob Høj, Strondum, 43 ár.
Oliver Mikkelsen, Syðrugøtu, 38 ár.
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Óli Larsen.

Jens Knudsen.

Frants Davidsen.

Niels Jacobsen.

Samuel Petersen.

Olaf M. Larsen.

K. M. S. F. Højgaard.

Petur A. Larsen.

Bill Justinussen.

Ernst Petersen.

D. J. H. Højgaard.

Olaf J. Larsen.

H. P. F. Højgaard.

Th. Jacob Høj

J. M. O. Mikkelsen.
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1957:

„STELLA ARGUS“
FÓRST VIÐ 22 MONNUM
Tað eru nakrar hendingar, sum standa klárt í minninum hjá teimum, sum hava aldur til tess. Ein av teimum er vanlukkan við „Stella
Argusi“
Eg var sjálvur 14 ára gamal tá og minnist enn ófrættadámin, sum var um
landið. Útvarpið var júst komið við tveimum dagligum tíðindasendingum, og
tað var við størsta spenningi, at lurtað varð eftir útvarpinum hesa tíðina, um
nakað var at frætta frá „Stella Argusi“. Vónað var inniliga, at okkurt gott var
at frætta, men vónbrotið var líka stórt hvørja ferð. Onnur lurtaðu støðugt eftir
Thorshavn Radio, sum var samskiftisstøðin hjá skipunum.
At enda mátti bara verða staðfest, at „Stella Argus“ var burturgingin við 22
monnum. Millum teirra vóru eisini fýra brøður. Tað var sanniliga skakandi.
Men hetta var lagnan hjá føroyingum í mong ár.

Modell av „Stellu Argusi“ sum Hergeir Jacobsen í Nólsoy hevur gjørt. Eigari er Tórshavnar Býráð.
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„Stella Argus“ fer við sildagørnum
„Stella Argus“ hevði verið á saltfiskaveiðu í 1957. Teir vóru fyrst ein saltfiskatúr, sum byrjaði 6. mars og endaði 1. juni. Við vóru 29 mans.
Teir fóru avstað aftur nýggjan saltfiskatúr við 33 monnum tann 6. juni
og komu aftur 25. august. Henda túrin høvdu teir 182 tons av saltfiski og
fiskiparturin fyri túrin var kr. 1.104.
Hetta var ikki meira enn 15 kr. um dagin í eini tíð, tá ið ein dagløn á landi
fyri 8 tímar táttar í tað dupulta. Meira enn helvtin av veiðuvirðinum er farin
til beinleiðis útreiðslur, mest kol, sum manningin luttók í sambært sáttmálanum. Hetta hevur ikki verið lønsamt fyri reiðaríið heldur.
Hetta man vera orsøkin, at teir fóru á sildaveiðu við gørnum, sum var
roknað fyri at vera ein lønandi veiða bæði hjá fólki og skipi. Henda veiðan
byrjaði tá vanliga á ólavsøku og helt fram út í oktober, alt eftir sum veðrið var.
„Stella Argus“ var tveir sildatúrir í 1957, tann fyrri byrjaði 2. september.
Hetta merkir, at teir hava mist stóran part av veiðitíðini, tí august var ofta
besti mánaðurin. Teir komu inn 28. september og fóru út aftur 30. september
seinna – og seinasta – túrin.
Størsti parturin av garnaflotanum var sluppir, sum vanliga gjørdu ein túr til
Íslands á saltfiskaveiðu og síðan á sild.
Tað vóru eisini aðrir trolarar á hesi veiðu, tí vanliga veiðan hjá teimum ikki
longur var lønandi. Trolararnir vóru munandi størri enn hini sildaskipini. Teir
høvdu eisini fleiri gørn og størri manning.

Tað einasta vissa
Tað einasta heilt vissa við „Stella Argus“ er, at sunnudagin 27. oktober fekk
reiðaríið fjarrit frá skiparanum við fráboðan um, at teir høvdu fingið 828
tunnur av sild, og at teir vóru farnir at sigla inn sama morgun. Teir væntaðust
at vera inni mánakvøldið. Á middegi tosaðu teir á „Stella Argus“ við „Fame“,
og tá stóð væl til.
Eitt skip, sum fór at sigla inn samstundis sum „Stella Argus“, var „Vørðan“
í Vági, og teir hildu seg eisini síggja ljósini á skipinum. Tá ið teir koma heim,
og „Stellan“ ikki var framkomin, varnaðust teir sjálvandi, at okkurt var galið,
tí „Stellan“ sigldi skjótari enn teir og skuldi komið inn fyrr. Teir tosaðu um
aftaná, at ljósini av einum skipi, sum teir sóu, tá ið teir fóru at sigla inn, var
horvið, men tað hugsaðu teir ikki um fyrr enn seinni.
Tá ið „Stella Argus“ ikki var komin á Havnina týsmorgunin, helt reiðaríið,
at teir vóru farnir inn á Vestmanna ella Kollafjørð, har tað eisini var ætlanin
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at seta menn av. Stórur partur av manningini var av hesum leiðum, og tá var
ikki so lætt at koma úr Havn og norðureftir. Reiðaríið ringdi til ymsar bygdir
at kanna eftir, um trolarin var inni har, men har var einki at frætta.
Tá ikki fekst samband við trolaran, fóru menn at bera ótta fyri, at okkurt
var áfatt. Reiðaríið setti seg síðan í samband við Marinustøðina og Landsstýrið
við áheitan um, at verjuskipini „Ternan“ og „Thetis“ fóru at leita. Teir fóru
avstað beinanvegin.
Men tá ið einki frættist frá ella um „Stella Argus“ út á týsdagin, vóru teir á
reiðarínum vísir í, at okkurt álvarsamt var hent.
So varð aftur heitt á Marinustøðina og Landsstýrið um at útvega flogfar at
leita. Játtað var flogfar úr Keflavík at byrja leitingina mikumorgunin.
Boð vórðu send til øll skip um at hyggja eftir „Stella Argusi“. Týsdag seinnapart heitti reiðaríið á fleiri skip um at fara at leita, og 30. oktober fóru 20 skip
og motorbátar at leita miðvíst.
Eisini var reiðaríið í samband við allar tær norðastu bygdirnar, sum sendu
fólk at kanna strondina, um nakað kundi síggjast.
Blaðið 14. September skrivaði 31. oktober, at okkurt mátti vera hent skipinum, men enn vóru vónir um, at tað kortini ikki var so álvarligt. Víst varð
á, at tað fyrr var hent, at vónirnar hava verið smáar, og tó vóru skipini komin
aftur.
Minningarhaldið fyri teimum sjólátnu var tann 1. november við gudstænastu í Havnar Kirkju, har presturin, Johan Weihe, prædikaði. Henda gudstænasta varð útvarpað, sum tær hava verið hvørt ár síðan tá.
Tað var ein rættiligur ófrættadámur yvir hetta minningarhald við óttanum
fyri hesum 22 monnum, har fólk kortini framvegis vónaðu tað besta.

Leitingin
Sum sagt, var skjótt, at skip fóru at leita. Eitt av hesum skipum var „Atlantsfarið“, har Eiler Jacobsen var skipari. Teir vóru á veg inn við 1000 tunnum,
tá ið teir fingu fyrstu tíðindini um, at „Stella Argus“ var saknaður.
Tá ið boðini um at leita komu, ger Eiler skjótt av. Royndi skiparin, Johan í
Hoyvík, stóð fyri leitingini, og Eiler mintist eisini, at hann sjálvur saman við
Eli Christiansen var við at leggja leitingina til rættis á skrivstovuni hjá Bacalao.
Teir sótu við sjókortum og samráddust við skip um, hvar leitast skuldi.
Teir fóru sum skjótast sjálvir út at leita. Teir góvu sær ikki stundir at bíða
eftir allari manningini. Tá vórðu nakrir næmingar av Sjómansskúlanum bidnir
um at koma við. Leitingin varð løgd soleiðis til rættis, at skipini løgdu seg í
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eina linju eystur-vestur, og so var miðvíst leitað. Tað var so mikið stutt millum
skipini, at tey sóu væl hvørt annað, og var nakað at síggja, skuldi okkurt av
skipunum rakt við tað.
Leitað varð norðuri á 65 stigum, har mett var, at tað var sannlíkast at síggja
nakað, um tað fanst. Mest varð leitað í dagslýsi. Tey skip, sum høvdu radara,
leitaðu eisini í myrkri. Men tað fanst ikki tað minsta sprek.
Fríggjadagin 2. november kom eisini eitt flogfar úr Danmark at leita.

Vónin mist
2. november skrivaði 14. September, at einki nýtt var um „Stelluna“, og
vónirnar um bjarging fækkaðu. Nøvnini á manningini vóru prentað í blaðnum. Men tað varð framvegis leitað.
Men tann 5. november boðaði blaðið frá, at sunnudagin 3. november varð
givist at leita. Tá høvdu skipini leitað ein tein, sum var upp í 1.000 fjórðingar,
og nú var eingin vón longur. Mánadagin 4. november varð flaggað á hálvari
stong um alt landið.
Tað vóru gitingar um, hvat ið kann hava verið hent. Men niðurstøðan hjá
øllum mundi vera, at skipið var koppað so skjótt, at teir ikki fingu møguleika
at geva boð frá sær.
Menn vistu, at hesir trolarar ofta høvdu trupulleikar við stabiliteti. Tað
hevur ikki bøtt um hjá „Stella Argusi“, at einki kol og vatn var í afturskipinum.
Tað var eisini tann munur á hesum trolarum og sluppunum, at tær høvdu
vanliga egningarskúr. Tí var vandin nógv minni at fáa sjógv inn á dekkið, tá
ið tað breyt. Trolararnir høvdu ikki slíka verju, og tí skuldi nógv minni til hjá
teimum, áðrenn tað gekk galið.
Eiler helt, at „Stellan“ hevur fingið eina fylling inn á síðuna og er koppað
av einum sjógvi.
Tann 12. november var sjófrágreiðing í rættinum í Havn, men har kom
einki avgerandi nýtt fram.

Rakti hart í Kvívík
Serliga var smeiturin stórur í Kvívík. Tað fórust 10 mans í sóknini. Tað var serliga ein familja í bygdini, sum varð hart rakt. Fýra brøður vóru við „Stelluni“.
Teir vóru Andreas, 32 ár, Niels, 29 ár, Ólavur, 21 ár og Tórur Andreassen,
15 ár.
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Eg hava hitt eina systur teirra, Jakobu, kallað Koba, Christiansen, á Stykkinum.
Pápin, Hans Martin, sigldi longu undir krígnum sum kyndari við „Stellu
Argusi“. Kvívíks Tummas var skipari.

Myndirnar vinstrumegin: Hans Martin og Marin.
Á ovaru myndini høgrumegin eru beiggjarnir. Aftanfyri v.f.: Jóan Pauli, Andrass og
Niels. Frammanfyri v.f.: Ólavur, Øssur og Tórur.
Á niðara myndini høgrumegin eru systrarnar. V.f.: Jakoba, Hanna, Magnhild, Ninna og
Marna.

Men Hans Martin fór í land í 1945. Tá gjørdist kona hansara, Marin, sjúk.
Hon gekk við tí 12. barninum, og hon doyði av sjúkuni frá seks synum og
fimm døtrum.
Í 1945 fór Andreas, sonur Hans Martin, 20 ára gamal, við „Stella Argusi“.
Hann var ikki sloppin burtur, meðan kríggið var, so hann hevði róð út heima.
Andreas var alla sína tíð til skips við „Stelluni“. Hann var kortini í landi og
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tók skiparaprógv. Nú var hann við sum skipari sum avloysari fyri tann fasta
skiparan, Petur Joensen í Vestmanna, sum hevði frí henda túrin.
Fyrstistýrimaður var beiggi Andreas, Niels, sum gjørdist 29 ár. Hann hevði
siglt við Viggo í Skúlanum, pápa John Dam. Síðan hevði hann siglt við trolara vesturi í Vágum. Hann giftist í 1954 við Elisabeth f. Danielsen, eisini úr
Kvívík. Tey fingu skjótt tvær døtur, Maiken og Eydnu.
Ólavur var ungur farin at læra til elektrikara hjá svágnum Frants Petersen
inni í Runavík. Hann var giftur við systrini Marnu. Men Ólavur gavst við
læruni og fór til skips við beiggjunum.
Tórur var bara 15 ára gamal, og hann var kokkadrongur við. Hann hevði
verið við alt árið.

Seinasta minnið hjá Kobu
Eitt tað seinasta minni, Koba hevur um beiggjan, Andreas, er, at hann, áðrenn
teir fóru seinasta túrin, kom inn at spyrja, um tey áttu nakran náta. Jú, tað
áttu tey, men Koba helt ikki, at hann var íligin. Tað helt maður hennara ikki
mundi bila, so Andreas fekk sín náta. Tað er Koba framvegis fegin um. Hon
hevði ikki komið yvir tað, um tað var av hennara ávum, at Andreas ikki fekk
hetta sítt síðsta ynski inni hjá teimum uppfylt.
Koba minnist eisini tann sunnudagin, tá ið „Stella Argus“ fór at sigla inn.
Tann dagin fekk hon vitjan av systkjum sínum, Magnhild og Paula, og frá
teimum fekk hon at vita, at „Stellan“ var væntað inn dagin eftir. Tað tyktist
at vera ilsligt veður henda dagin. Tað var brimgangur, og tey eygleiddu eini
hús við flagtekju, har hon hevði hug at lyfta seg uppfrá.
Týsdagin fór pápin burtur í haga, og hann kom inn á gólvið hjá Kobu.
Hann fekk sær ein drekkamunn og fór avstað aftur beint fyri útvarpstíðindini
á middegi. Tá hoyrdist í útvarpinum, at „Stellan“ var ikki framkomin, sum
væntað. Soleiðis frættu tey flestu um støðuna.
Pápin kom aftur úr haganum og visti av ongum. Hann hitti menn í túninum í Kvívík, og teir skiltu, at Hans Martin einki visti. Tá tók ein maður
hann til síðis og greiddi honum frá, hvussu støðan var.
Síðan komu nakrir dagar við eini ræðuligari óvissu, og so aftur av eini líka
ræðuligari vissu.
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Maiken er dóttir Niels, og Jakoba er fastir hennara. Hon misti fýra brøður.

Fýra brøður og synir, umframt allir hinir, ið við vóru, vóru burtur. Hetta
var ringt at trúgva. Sum vanligt er í eini slíkari støðu, varð roynt at finna okkurt hálmstrá av vón. Pápin hevði ta vón, at russarar høvdu tikið skipið, og at
manningin, í minsta lagi, var á lívi. Hetta var eisini galdandi fyri onnur av
teimum næstu. Tey kundu leingi yvirhøvur ikki góðtaka, at ein teirra var farin
med alla.
Koba og tey kendu eisini ein stóran
part av manningi. Tað vóru átta kvívíkingar við. Úr Norðstreymoy vóru teir
12. Ein var úr Leynum, ein av Válinum
og fýra vóru úr Vestmanna. Hetta var
alt fólk, sum kendist, og nógvir vóru jú
vinmenn beiggjarnar og plagdu at koma
inn á gólvið. Tað var púra óveruligt, at
allir hesir nú vóru burtur.

Vuksu upp uttan pápa
Maiken, dóttir Niels, var 2 ára gomul, tá
ið hetta hendi, so hon minnist mest sum
einki um hetta. Men hon og systir henn364

Maiken v.f. og systirin Eydna, døtur
Niels Andreassen, á minngingarhaldinum fyri teir á „Stella Argusi“.

ara komu so at vaksa upp við ongum pápa. Maiken var 14 ár, tá ið mamman
giftist uppaftur.
Hon minnist, hvussu væl fólk vóru um hana og systrina, og her var talan
um báðar ættir. Mamman, Elisabeth, syrgdi altíð fyri, at tær skuldu halda fast
um sambandið við pápaættina. Maiken minnist, hvussu hon plagdi at vitja
systkin pápan. Til Stykkið og Skælings var farið til gongu, og hon varð eisini
væl móttikin tá sum nú.

Hans Martin hart raktur
Í hesa søgu hoyrir eisini til, hvussu hart raktur Hans Martin annars var. Pápi
hansara, Andreas Dam Andreassen, ættaður úr Kollafirði og búsettur á Eiði,
fór sjálvur fjórði 19. juni 1901 til Oyndarfjarðar eftir einum nýbygdum
4-mannafari. Men báturin kom ongantíð fram. Hildið varð, at teir høvdu
kollsiglt norðan fyri Eiðiskoll og møguliga eru farnir í eini glaðu.
Longu í 1904 varð familjan aftur rakt. Tá druknaðu tveir beiggjar Hans
Martin suðuri á Vatni á Eiði. Teir vóru tann 13 ára gamli Georg og 9 ára
gamli Niels. Teir vóru farnir í torv saman við mammuni. Veðrið var gott, og
teir høvdu hug at fara útí, og mamman loyvdi tí. Fyrst fór tann yngri beiggin,
men har var marbakki tætt við land, og hann fór undir. Hin beiggin fór til
hjálpar, men endin varð, at báðir druknaðu fyri eygunum á mammuni.
Henda neyðars mamma hevði eina ógvuliga tunga lagnu. Hon hevði, sum
sagt, mist mannin í 1901. Tá misti hon eisini ein beiggja. Árið eftir datt ein
mammubeiggi hennara oman. Sum ung misti hon pápan og tveir beiggjar
samstundis.
Nú misti Hans Martin fýra av seks synum. Teir, sum vóru eftir, vóru Palli
og Øssur. Palli giftist til Norðadals. Øssur giftist í 1955 við Almu úr Rókini í
Saltnesi, og her búsettust tey eisini. Men eftir „Stella Argus“ gjørdu tey av at
flyta aftur til Kvívíkar, har tey fluttu inn til pápan.
Øssur, føddur í 1934, hevði eisini sum ungur siglt við „Stella Argusi“. Hann
var kokkadrongur við í 1951 og dekkari í 1954. Hann fekk skiparaprógv og
fór í desember 1957 sum bestimaður við tí tá nýggja línuskipinum „Bresti“,
har Júst í Túni var skipari. Hann var við „Bresti“ nærum alla ta tíð, hetta skip
var í flotanum.

Guttorm misti eisini pápan
Guttorm Zachariasen í Havn var ein av teimum, sum misti pápan við „Stella
Argusi“, og sum eisini minnist til tað. Hann greiðir soleiðis frá:
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„Tað er ein leygardag í oktober 1957. Tá var eg 12 ára gamal og gekk í 1.
flokki í Færøernes Mellem- og Realskole. Tá gingu vit eisini í skúla leygardag.
Tá ið eg henda dag kom úr skúla og nærkist heiminum í Varðagøtu, kemur
mamma mín, Astrid, oman ímóti mær og sigur, at mostir mín var vorðin
sjúk. Hon hevði fingið heilabløðing. Læknin hevði verið, og nú vóru boð
send eftir sjúkrabilinum, tí Anna-mostir skuldi á sjúkrahúsið. Mamma vildi
siga mær hetta, so eg ikki skuldi koma brestandi inn og einki vita. Støðan hjá
Annu-mostur var hættislig, men hon livdi kortini til 5. januar í 1958. Hesin
leygardagur var ein sorgardagur, men tað skuldu ikki ganga meir enn tríggir
dagar, tá vóru aftur sorgarljóð.
Henda týsdagin høvdu mamma og eg júst etið døgurða og lurtaðu nú eftir
tíðindunum í Útvarpinum, tá ið røddin í tólinum sigur, at leitað verður eftir
trolaranum „Stella Argusi“, sum skuldi vera á veg inn av sildaveiðu. Pápi mín
var við „Stella Argusi“. Meg minnist, at mamma stóð framman fyri stovuvindeyganum og hugdi út. Eg spurdi nokk, hvat ið tað var, ið hann segði, men
mamma svaraði: „Far tú bara í skúla aftur.“ Eg fór í skúla og skilti vist ikki
álvaran í øllum hesum.
Eftir við hús var mamma mín. Hvat
ið hon hevur hugsað, veit eg ikki, men
eg haldi, at tankar hennara hava leitað
tíggju og eitt hálvt ár aftur í tíðina til ársskiftið 1946-1947, tá ið „Fuglberg“, sum
pápi mín, Símun Michael Zachariasen,
Poul Justinussen og Poul Jacobsen høvdu
keypt úr Danmørk, var á veg til Føroya í
ódnarveðri, og leitað varð eftir honum í
einar fjúrtan dagar. So ringt var veðrið, at
eina ferð fór Fuglberg heilt runt. Torvald
Thomsen, ættaður úr Gøtu, var eisini við
henda túrin. Ta ferðina eydnaðist at bera Guttorm misti pápan.
boð í bý.
Hóast mamma nú aftur hevði fingið ófrættatíðindi gjøgnum Útvarpið, so
hevur vónin kortini birt henni í barmi, at tað eisini hesa ferð fór at eydnast
at koma til lands.
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Vildi ikki lurta eftir útvarpinum
Útvarpið segði í tíðindunum frá, hvussu støðan var, men meg minnist, at eg
vildi ikki hoyra tíðindini, so radio var sum oftast sløkt. So fingu vit tíðindini
frá grannunum. Hetta var nokk mín máti at taka tað.
Ein dagin, eg kom úr skúlanum til døgurða, kom eg í fylgi við einum
læraraskúlanæmingi, Paula Joensen, í Sumba, seinni lærari á Skála. Hann búði
nakað oman fyri okkum. Eg spurdi hann, hvussu tað mundi ganga við at leita
eftir „Stella Argus“. Tá svaraði hann mær, at teir fóru ikki at koma aftur. Eg
segði honum, at pápi mín var við. Tá tók hann og legði armin um herðar
mínar og kroysti meg inn at sær. Eg skilti, at hann visti ikki, at pápi mín var
við.
Eg var burtur frá skúlanum í nakrar dagar, eina viku ella so. So varð farið
aftur í skúla. Henda morgunin til morgunsang heitti Chr. Lützen, sum tá var
skúlastjóri, á næmingarnar at vera friðarligar í skúlagarðinum, tí nú var eingin
vón um at finna „Stella Argus“.
Tað var helst ein heilt annar dámur yvir fríkorterunum henda dagin.

Nógv hjálpsemi
1. november var sum vanligt minningargudstænasta í Havnar kirkju fyri teir
sjólátnu. Vit vóru ikki í kirkju, men nú lurtaðu vit eftir gudstænastuni í Útvarpinum. Johan Weihe, prestur, prædikaði, og hann segði millum annað, at
vit livdu í vón móti vón. Enn var kanska ein ógvuliga lítil glotti av vón eftir,
so hetta árið var manningin á „Stella Argusi“ ikki nevnd millum teir farnu.
So minningargudstænastan, har teir vóru nevndir, varð 1. november 1958. Tá
prædikaði Jákup Joensen, próstur.
Serliga minnist meg, at tvær grannakonur komu ofta inn á gólvið. Onnur
var á aldur við mammu, hon var ófør at spyrja, um hon skuldi hjálpa til við
einum ella øðrum. Hin var eldri og kom ofta at práta og troysta. Eisini minnist meg, at mostir mín, sum búði í Froðba, og kona mammubeiggja mín úr
Vági ofta vóru leingi og ferðaðust hjá okkum hesa tíðina eftir tað, at „Stella
Argus“ var farin.
Eina hending fari eg at nevna aftrat. Eini 3-4 ár eftir at „Stella Argus“ var
farin, fór eg inn í klædnahandilin hjá Essaba, har Café Natúr nú er, at keypa
mær ein regnfrakka. Eg spurdi Hans Petur Jacobsen, vanliga kallaður Hans á
Lag, um tey høvdu regnfrakkar. Jú, vit funnu ein, sum hóskaði til mín. Hann
kostaði antin 12 kr. ella 16 kr. Hans pakkaði hann inn og gav mær pakkan.
So segði hann, at eg skuldi eiga hann. Har stóð eg sum eitt stórt spurnar367

tekin, men eg fekk kortini sagt takk fyri. Tað var hugaligt at uppliva slíkar
hendingar.
Tá ið eg kom heim, fekk eg at vita, at drongur Hansinu, dóttur Hans á Lag,
var við „Stella Argus“. Hann æt Hilbert Johannesen og var úr Vestmanna.
Ætlanin var, at tey skuldu giftast heilt skjótt.
Stundum havi eg hugsað, at vit kundu fingið boðini øðrvísi enn gjøgnum
Útvarpið. Men hugsar ein um, hvussu viðurskiftini vóru tá og kanska júst um
tað mundið ella í tí løtuni, so skilir ein tað væl. Tá var ikki bilur á hvørjum
geilarhorni og ikki telefon í hvørjum húsi. Vit høvdu onga telefon. Standurin
á skrivstovuni hjá Poul Hansen man nokk heldur ikki hava verið tann besti,
og um eg seti meg í teirra stað, so hevði eg nokk ikki viljað verið tann, ið
skuldi bera slík boð.
Vit vóru heldur ikki gloymd, tí hvørji jól fingu vit ein kassa við súreplum
frá Poul Hansen. Tað var forkunnigt tá í tíðini.
Nú eftir fáum døgum vóru tvey farin úr okkara heimi, mostir mín og pápi
mín. Nógv kom at vera øðrvísi, men lívið skuldi halda fram hjá okkum, ið
eftir vóru, og tá ið ein nú kagar aftur í tíðina, so kemur ein kortini til tað, at
hann, sum øllum valdar, hevur verið góður.“

Einki varð tosað
Asger Højlund var prestur í Kvívík
hesa tíðina. Hann hevði, sum vera
man, nógv um at vera at ganga til
allar hesar familjurnar, sum høvdu
mist so nógv. Men tá var einki, sum
æt kreppuhjálp. Nú verður ásannað,
at besti háttur at koma víðari eftir
eina slíka sorg er, at tað verður tosað um tað. Men tað gamla var, at
tað skuldi tosast minst møguligt, og
hetta longdi bara pínuna.
Tann 10. november varð minningargudstænasta hildin í Kvívíkar
kirkju, og her var, sum vera man,
nógv fólk.
Kongur vitjaði í 1959 og var við til vígsluna
av minnisvarðanum í Kvívík.
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Reiðaríið
Tað hevur sjálvsagt staðið nógv á reiðaran Poul Hansen og soni hansara,
Aksel, sum vóru nevndarformaður og næstformaður í P/F Kimbil. Tann 4.
november hevði P/F Kimbil nevndarfund, sum man hava verið tann tyngsti í
søguni hjá felagnum. Dagsskráin var „Stella Argus“. Í fundarbókini varð greitt
frá gongdini, soleiðis sum hon er lýst her.
Fundarbókin endar soleiðis, aftaná at staðfest er, at givist er við leitingini:
„Vit mugu tí gera okkum klárt, at tað var hend ein ólukka, soleiðis at
„Stella Argus“ var gingin burtur av eini ella aðrari orsøk við allari manning
síni, til samans 22 mans.

Teir hjá Poul Hansen vóru trúgvir á minningarhaldinum 1. november fyri teir, sum fórust
á sjónum. Her er Aksel Hansen saman við abbasoni á Sjómansheiminum eftir minningargudstænastuna í Dómkirkjuni í 2006.

Við „Stella Argusi“ vóru hesir menn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andreas Dam Andreassen, skipari, Kvívík, f. 20/7 1925, óg.
Niels Andreassen, 1. stýrimaður, Kvívík, f. 16/5 1928, g. 2 børn
Simon M. Zachariasen, 2. stýrimaður, Tórshavn, f. 16/3 1913, g. 1 barn
Hilbert Johannesen, 1. meistari, Vestmanna, f. 7/3 1927, óg.
Sjúrður Magnussen, 2. meistari, Leynum, f. 20/8 1927, g. 3 børn
Oskar Jacobsen, kyndari, Válinum, f. 25/7 1910, g. 4 børn
Jóannes A Rasmussen, kyndari, Miðvági, f. 11/11 1934, óg.
Joakim Hansen, kokkur, Hósvík, f. 27/11 1920, g. 7 børn
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tórur Andreassen, kokkadrongur, Kvívík, f. 4/12 1941, óg.
Ólavur Andreassen, dekkari, Kvívík, f. 12/9 1936, óg.
Jógvan Vang, dekkari, Kvívík, f. 13/11 1919, g. 1 barn.
Egil Jacobsen, dekkari, Kvívík, f. 22/4 1939, óg.
Jákup P. Olsen, dekkari, Kvívík, f. 15/10 1937, óg.
Emil Forná, dekkari, Kvívík, f. 14/1 1904, g. 4 børn.
Emil Poulsen, dekkari, Vestmanna, f. 20/6 1923, g. 2 børn.
Herálvur Nielsen, dekkari, Vestmanna, f. 21/4 1940, óg.
Dánjal Haraldsen, dekkari, Vestmanna, f. 14/2 1931, óg.
Torleif Jacobsen, dekkari, Nólsoy, f. 8/10 1937, óg.
Kitti Davidsen, dekkari, Sandi, f. 1/11 1938, óg.
Ole J Johannesen, dekkari, Dali, f. 30/8 1937, óg.
Sæmund Jensen, dekkari, Skálavík, f. 20/4 1939, óg.
Páll Olsen, dekkari, Hósvík, f. 9/4 1942, óg.

Henda ólukka, sum kostaði 22 mannalív, er so mikið syrgiligari av tí, at
eftir sita 8 einkjur við 21 faðirleysum børnum.
Fundurin endaður.“
Seinni vóru Poul og Aksel eisini til minningargudstænastur í Kvívík og í
Hósvík.
Í 1959 kom Fríðrikur kongur til Føroya á vitjan. Hann kom tá eisini til
Kvívíkar. Tá varð gjørdur ein minnisvarði fyri manningini á „Stella Argus“, og
kongur avdúkaði hann.
Henda dapra hending varð mint, tá ið 50 ár vóru farin. Hetta varð millum
annað gjørt við einum minnisvarða, latin av teimum hjá reiðaranum, Poul
Hansen.

Sanndroymd
Í sambandi við hetta minningarhaldið frættist eitt sindur meira um hesa søgu.
Tað er eitt kent fyribrigdi, at fólk vóru sanndroymd, ella at tey fingu okkurt „varsil“, sum tey hava kunnað sett í samband við vanlukkuna. Tað eru
eisini fleiri frásagnir í sambandi við „Stella Argus“ um, at tað er meira millum
himmal og jørð, enn vit skilja.

Fritiof droymdi „Stella Argus“ somu nátt
Fritiof Petersen í Kollafirði var við „Stella Argusi“ í fleiri ár fram til 1954. Í
1957 var hann við íslendskum trolara.
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Ein dagin fóru teir út av Flateyri. Tá greiddi hann stýrimanninum frá, at
hann hevði júst hesa somu náttina droymt, at hann var við „Stella Argus“.
Hann droymdi, at teir sigldu undan, og at hann fór fram á dekkið at binda
okkurt. Tá rópti Andreas, sum var skipari vanlukkutúrin, á hann um at fara
burtur av dekkinum. Her kann skoytast uppí, at júst tað at sigla undan, varð
roknað sum tað vandamesta hjá hesum trolarum.
Dagin eftir sigur stýrimaðurin við Fritiof, at tað var nú merkiligt við hasum
dreyminum, tí fjarritarin hevði júst fortalt, at „Stella Argus“ var saknaður!

Katrina visti, at sonurin var sjólátin
Ein av teimum, sum fórust, var tann 22 ára gamli Jóannes Rasmussen úr
Miðvági. Mamma hansara, Katrina, hevði eina heilt serliga uppliving júst
tann 27. oktober 1957, tá ið tað frættist frá „Stella Argusi“, at teir vóru farnir
at sigla inn.
Forsøgan er tann, at inni hjá teimum búði Jóhanna í Kálvalíð, sum var
gumma Jóannes. Henda dagin var Katrina farin at vitja systur sína. Á veg
heim aftur til húsa gekk hon framvið tí gamla skúlanum, har eisini vóru
lærarahús. Niðan til húsini var eitt portur. Sum hon í skýmingini kom heimeftir, helt hon seg síggja Jóhonnu koma ímóti sær. Men tá ið tær nærkaðust,
snaraði Jóhanna og fór niðan gjøgnum portrið. Hon læt tað so harðliga aftur,
at Katrina hoyrdi tað smella. Hon skilti einki av hesum, men fór leiðina fram
til hús. Tað var ein góð løta at ganga heim. Tá ið hon kom inn, sat Jóhanna
har. „Situr tú her?“ segði Katrina, „eg sá teg beint fara inn gjøgnum portrið
til lærarahúsini.“ Nei, hon hevði ikki verið uttandura.
Beint tá kom eitt so ræðuligt heglingsæl við stormi av útnyrðingi norðri.
Eingin mintist eitt slíkt æl. Hetta æl var so ringt, at fólk eisini í Kvívík minnast
tað. Týsmorgunin var tað, at „Stella Argus“ var saknaður, og tá ivaðist Katrina
ikki í, at hetta, sum hon upplivdi sunnudagin, var eitt varsil um tað, sum var
hent. Hon var vís í, at sonurin er deyður í teirri løtuni, hon hoyrdi portrið
smella. Hetta kann eisini passa við tær tíðarfestingar, sum annars eru tøkar.
Hon ivaðist heldur ikki í, at tað ælið, sum løtu seinni merktist í bygdini, var
tað sama, sum hevði beint fyri „Stella Argusi“. Katrina hevði onga tiltrúgv til
nakra leiting. Hon var púra rólig og segði alla tíðina, at her skuldi ikki roknast
við nøkrum. Katrina var annars sera andalig og hevur hvílt í trúnni. Hon var
ógvuliga tollynt og gekk í kirkju, og á møti, sama hvør samkoman so var. Hon
átti fýra synir, og Jóannes var tann elsti av teimum.
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Jens misti beiggjan
Fyri tey avvarðandi helt Jens Kannuberg røðu á 50 ára minningarhaldinum.
Beiggi hansara, tann 18 ára gamli Egil Jacobsen, var ein av manningini á
„Stellu Argusi“. Foreldrini vóru Jana og Óli Jacobsen. Tey vóru til samans
níggju systkin, átta brøður og ein systir. Egil var triðiyngstur, og Jens var
triðielstur. Hann var 24 ár tá og sigldi, men hann var heima júst tá.
Jens greiddi frá:
„Sjálvur var eg heima hetta minniliga heystið. Eg minnist tað sum í gjár, tá
ið hesi sorgarboðini komu til bygdina, at „Stella Argus“ møguliga var burturgingin. Tað gingu fleiri dagar, har skip leitaðu norðan fyri Føroyar, men einki
spurdist burtur úr leitingini. Hesir dagar vóru spennandi, men eisini tungir at
fara ígjøgnum, til tað endaliga var staðfest, at „Stella Argus“ var burturgingin
við allari manningini. Manningin taldi 22 mans. Av hesum vóru 10 hiðan í
sóknini. Fýra av teimum vóru brøður, so hetta var svár tíð fyri plássið her. Eg
minnist, hvussu tungt hetta heystið var at koma ígjøgnum, tí sorgin hevði lagt
seg sum eitt teppi yvir bygdina. Her í bygdini vóru mammur, pápar, konur,
gentur, børn og systkin rakt. Ja, øll bygdin var nívd av sorg. Eg minnist, at
jólini vóru týðiliga merkt av sorgini, tí plássið í heiminum var blivið tómt, og
stólurin við jólaborðið stóð tómur eftir hann, sum ikki kom heimaftur.
Eisini minnist eg, at hesi jólini sum onnur jól blivu jólaheilsanir sendar úr
Danmark. Millum hesi, sum sendu, var ein ungur drongur úr Kvívík, sum
sendi jólaheilsan heim til sína familju og kenningar. Men hann gloymdi ikki
tey mongu, ið vóru rakt av sorgartilburðinum. Hann endaði jólaheilsanina við
tveimum versum úr einum jólasálmi:
Ei brim við strond, ei ísur í skor
Kann Jesusi forða vegin.
Hann stígur inn fyri fátæksmansborð,
Hvar lítil er jólagleðin.
Og Jesus fer í smáttuna inn,
Blíð orð hann til gomul talar.
Hann klappar bleiku barnakinn,
Av himli tá gleðin dalar.
Góð og lívgandi orð til øll, sum vóru nívd av sakninum eftir sínum kæru.
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Jens Kannuberg heldur røðu í sambandi við vígsluna av nýggja minnisvarðanum í Kvívík
í 2007.

Tað verður ofta tikið til, at tíðin lekir øll sár. Men eg vil siga tað á ein annan hátt: Harrin vil hjálpa okkum at lekja tey sár, sum vit fáa gjøgnum lívið
á ein slíkan og vísan hátt, at merkið eftir sárið verður standandi. Vit hava
øll gott av at steðga á og verða ámint til dømis við ein minnisvarða, men
eisini gjøgnum Guds orð, sum sigur okkum, at tað er eitt lív aftan á hetta
lívið. Í Amos 4. kap. og 12. versi stendur: „Ger teg til reiðar at møta Gudi
tínum.“ Ein áheitan til okkum øll. Eg vil vegna mína heimbygd, Kvívík, bera
reiðarínum og Akseli Hansen eina hjartans tøkk fyri tykkara djúpu og inniligu
samkenslu, sum tit vísa okkum øllum á hesum staði við hesum sigandi og
sermerkta minnisvarða. Má Harrin vælsigna tykkara virki, og má Harrin vera
við okkum øllum.“

Kim bjargaði lívi, áðrenn hann misti sítt egna
Kokkurin, Joakim Hansen, var úr Hósvík, og hann var eitt dømi um, hvussu
hart lagnan kundi raka. Við „Nólsoy“ í 1934 fórust ein beiggi og tríggir pápabeiggjar hansara. Umframt teir fórst eisini eitt systkinabarn og maður eina
fastur, sum greitt verður frá í frásøgnini um hetta skip.
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Kim og konan, Anna, áttu seks børn, og hon skuldi innan stutta tíð eiga
sjeynda barnið. Aftur at hesum livdi hon ikki væl. Kim vildi vera heima hjá
konuni og hevði tí ongan hug at fara avstað henda túrin. Men tað var bara
hopleyst at fáa nakran annan kokk.

Anna og Kim Hansen. Kim var við til at bjarga lívi, áðrenn hann misti sítt egna.

Kim bað onkran fara fyri seg, men hetta lá heldur ikki fyri. Aftur at hesum
hevði Kim havt onkran dreym, sum gav honum ring ánilsi. Hann hevði eini
serlig evni at síggja, nær fólk doyðu. Hesi evni hevði hann ikki frá fremmandum. Systir hansara, Petrea, hevði eisini lík evni, sum greitt er frá í sambandi
við „Nólsoy“.
Joakim fór tískil avstað, og tað gekk, sum tað gekk. Anna varð innløgd á
hospitalið, áðrenn hon skuldi eiga, og hon átti son, Kim Anfinn, tann 29.
oktober. Tað vil er sama dag, sum „Stella Argus“ var saknaður.
Boðini um lagnuna hjá manninum fekk Anna frá yvirlæknanum, Paula
Dahl.
Bjarni, beiggi Joakim, greiðir frá, hvussu hann minnist dóttur Joakim, Jensinu, sum tá var 13 ára gomul og eitt systkinabarn hennara, sita støðugt uppi
í útvarpstólinum at frætta nýtt.
Sjálvur skuldi Bjarni giftast júst um hesa tíðina, men brúdleypið varð útsett
nakrar mánaðir.
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Ein serlig søga er um Joakim. Eftir at hava skrivað um hesa vanlukkuna
varð eg uppringdur av manni á Tvøroyri. Hann greiddi frá, at tá ið „Stella
Argus“ var á veg avstað seinasta túrin, hevði hann lagt at á Drelnesi at fáa útgerð. Tá var hesin maður, sum var smádrongur tá, dottin á sjógv. Hann varð
bjargaður av monnum av „Stellu Argus“. Tveir teirra høvdu lorað Joakim eftir
høvdinum niður móti sjónum, og hann fekk tikið í drongin, og so vóru báðir
drignir upp á kaiina.
Hetta hevði hesin maður sjálvandi ikki gloymt teimum.

Oskar slapp óskalaður frá krígssigling, men …
Jacobina var gift við Oskari Jacobsen, sum var kyndari við „Stella Argus“.
Sjálv er Jacobina úr Hósvík, men tey giftust til Válirnar, haðan Oskar var ættaður. Men tey vóru farin at byggja í Hósvík og skuldu flyta hagar.
Henda dagin, Oskar var væntaður heim, hevði Jacobina kókað seyðarhøvd,
so maðurin skuldi fáa ein góðan døgurða, nú hann kom heim.
Tí kom tað sum ein bumba, tá ið tíðindini hoyrdust í útvarpinum, at leitað
varð eftir skipinum. Oskar hevði annars siglt undir øllum krígnum og var
sloppin væl burtur úr tí, og nú skuldi hann fara í størsta forlissinum aftan á
bardagan.
Jacobina hevði eisini droymt um hesa
tíðina. Hon droymdi, at hon stóð í vindeyganum og sá Oskar koma niðan móti
húsunum hjá teimum. Hann kom niðan
ímóti kirkjuni, men tá ið hann fór fram
við kirkjuna, hvarv hann. Hetta kundi væl
skiljast sum eitt varsil.
Jacobina var við barn, tá ið Oskar fórst,
og tann 12. mars átti hon eina dóttur. Men samstundis átti hon eina trý ára
gamla dóttur, Lisbeth, sum var so illa sjúk
í høvdinum. Hon doyði eitt ár aftan á
pápan. Tey vóru fýra børn, so nú gjørdust
bara trý eftir. Beiggjar Jacobinu hjálptu Jacobina misti mannin við „Stella
henni at gera húsini liðug, og tá flutti hon Argus“.
til Hósvíkar. Har var nú ikki so lætt at lívbjarga sær, so 10 ár seinni flutti hon til Havnar. Har fekk hon arbeiði sum
vaskikona á røktardeildini á Landssjúkrahúsinum. Her var hon til samans í
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27-28 ár. Børn hennara eru Kristian Martin, Sunneva og Osvør, sum býr í
Íslandi. Jacobina sigur, at tað, sum hevur hjálpt henni gjøgnum lívið, er eitt
lætt sinnalag.

Fýra menn úr Hesti kundu eins væl farið við „Stelluni“
Hestmenn kundu havt fingið enn ein skaðadag við „Stellu Argusi“. Teir plagdu at sigla við trolaranum, og henda túrin skuldu fýra menn úr Hesti við.
Men tann dagin, teir fáa skipsboðini, eru teir á útróðri og koma seint heim
aftur. Teir ætlaðu so at gera skjótt av at fáa fiskin upp á land, so teir kundu
sleppa av oynni at fara avstað. Teir menn, sum vóru heima, kundu so taka
sær av fiskinum.
Men veðrið gjørdist so ófantaligt, at teir slerdu av at fara um fjørðin. Tískil
fóru ikki við kortini.
Ein av hesum monnum var Magnus Zachariasen. Mamma hansara, Óluva,
hevði telefonstøðina. Hon hevði lyndi til at vera sanndroymd. Hon hevði slíkan ófrið á sær og tað stóð nógv á henni henda dagin í sambandi við ætlaðu
skipsferðina. Tað verður sagt, at hon stuðlaði teimum ikki at fara, og tað var
eisini hon, sum ringdi avboðini til skiparan.
Ein av hesum monnum var Klæmint Johannesen. Hann hevði evnini at
„síggja“. Eina ferð hann hevði róðurtørn við „Stella Argusi“, sá hann skipið
brotna tvørtur um tvøran. Kortini hevði hann ætlað sær avstað.
Men hvussu var og ikki. Hetta avboðið bjargaði oynni undan enn einum
skaðadegi. Hinir vóru Ebbi Rasmussen og Hans Kolbjørnsen. Teir vóru allur
ungir menn í 20-árunum.
Soleiðis kundi tað eisini ganga.

Og dansurin gongur
Vanlukkan við „Stella Argusi“ ávirkaði eisini skaldið Tummas Napoleon Djurhuus. Hann yrkti yrkingina „Og dansurin gongur“, sum var vígd minninum
um teir, sum fórust. Henda yrking er í yrkingasavninum við sama navni, sum
kom út í 1958 við tekningum hjá Ingálvi av Reyni.
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Stormdunið inn yvir bygdirnar stendur
– burtur er sóltíð og gaman –
í briminum uttast við úthavsins strendur
taka sjólætnir hendurnar saman.
Stíga ein dans við so havtungum stevi,
aldar í ringinum víða
av teimum, ið reistir av vátari legu
ein dans í brotunum stíga.
Og inn yvir mannabústaðir stendur
í brotum eitt havborið kvæði
– andlit læsast í ótta, og hendur
faldast í síðsvørtum klæði.
Oyruni nema ein farra av sálmum
– bátar og segl fóru undir –
ívovið ljóði frá svíkjandi málmum,
tá jarnsnekkjan liðar seg sundur.
Og dansurin gongur, oyrað nemur
– nema í hvørjari smáttu –
í kvæðinum, inn yvir bygdirnar kemur
málið á einum, tey áttu.
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Og kvæðið gongur – stevtungar fjøldir
halda hvør aðra í hendur –
kvæðið frá teimum, sum gjøgnum øldir
baldust við úthavsins strendur.
Og einaferð fara vit eisini sjálvi
– tá leiðin at enda er gingin –
við úthavsins strendur – í broti og gjálvi –
fara vit sjálv upp í ringin.
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Andreas Dam Andreasen.

Ólavur Andreasen.

Tórur Andreasen.

Nils Andreasen.

Jógvan Sofus Vang.

Emil Forná.

Jákup Pauli Jóannesarson.

Egil Jacobsen.

Sjúrður Magnusen.

Emil Poulsen.

Herálvur Nielsen.

Hilbert Johannesen.

Dánjal Haraldsen.

Oskar Jacobsen.

Páll Olsen.
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Joakim Hansen.

Jóannes Rasmussen.

Óli Jóhannes Johannesen.

Kitti Regin Davidsen.

Sæmund Frits Jensen.

Símun M. Zachariasen.

Torleif Jacobsen.
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VANLUKKUR Á SJÓNUM
Í síni frálíku og hentu bók, „Færøernes hvornår skete det“, lýsir Heini Madsen
ár eftir ár tær vanlukkur á sjónum, sum hava verið føroyingum fyri.
Tann størsta vanlukkan nakrantíð var millum 1580 og 1600. Dagurin sigst
at vera 25. apríl. Henda dagin brast hann á við stormi av landnyrðingi, og
50 bátar gingu burtur. Hildið verður, at millum 200 og 300 menn druknaðu.
Teirra millum vóru allir arbeiðsførir menn í Mykinesi.
Serliga vóru tað tristar, sum tá vanliga vórðu nýttir til útróður, sum ikki
bóru boð í bý. Tá varð tað forboðið at fara til havs við so smáum bátum.
Her skulu verða nevndar tær vanlukkur, sum eru hendar frá tí stóra skaðadegnum í 1870.
Tað eru uttan iva enn fleiri vanlukkur. Umframt hesar vanlukkur eru eisini
nógvar vanlukkur, har einstaklingar eru deyðir við skipi.
Men her fæst ein hilling á, hvussu vandamikil gerandisdagurin var í Føroyum.
Deyðir
1870
Stóri skaðadagurin. . . . . . . . . . .
„Fríðriksbáturin“, Gjógv . . . . . . 8
„Rættarbáturin“, Gjógv . . . . . . . 8
Bátur av Toftum . . . . . . . . . . . . 5
Tveir bátar úr Skúvoy . . . . . . . . 7
Aðrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 32
1871
Bátur av Tvøroyri . . . . . . . . . . .
Bátur av Glyvrum . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

6
3
9

Deyðir
1872
Bátur av Skarði . . . . . . . . . . . . .

3

1874
„Bakkhúsbáturin“, Hvalba . . . . 9
Bátur úr Leirvík . . . . . . . . . . . . 6
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 15
1875
Bátur úr Sørvági . . . . . . . . . . . .
Bátur úrTjørnuvík. . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

3
2
5

1876
„Útistovubáturin“, Kunoy . . . . .

8
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1877
Bátur úr Svínoy. . . . . . . . . . . . .
Bátur úr Skúvoy . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

3
2
5

1878
Bátur úr Tórshavn . . . . . . . . . . . 4
Bátur úr Skálavík . . . . . . . . . . . 11
Bátur úr Tórshavn . . . . . . . . . . . 5
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 20

1885
Bátur av Toftum . . . . . . . . . . . .
Bátur úr Porkeri . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

3
4
7

1879
Bátur av Viðareiði . . . . . . . . . . . 2
Bátur úr Fuglafirði . . . . . . . . . . 9
Kirkjubáturin úr Norðragøtu . . 6
Bátur av Glyvrum . . . . . . . . . . . 3
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 20

1887
Bátur úr Vági . . . . . . . . . . . . . .

5

1880
Bátur av Viðareiði . . . . . . . . . . .

1876-1888 . . . . . . . . . . . . . . . . 234

1888
„Hermod“, Tórshavn . . . . . . . .10(?)
Bátur úr Sørvági . . . . . . . . . . . . 7

1

1882
„Bella“, Tvøroyri . . . . . . . . . . . . 10
„Løvenørn“, Klaksvík . . . . . . . . 11
Bátur av „Delfinen“, . . . . . . . . . 2
„Cathrine“. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„Gauntlet“, Miðvági . . . . . . . . . 4
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 31
1883
Áttamannafar av Eiði . . . . . . . . 8
Bátur úr Skúvoy . . . . . . . . . . . . 2
Bátur úr Sørvági . . . . . . . . . . . . 2
Bátur úr Leirrvík. . . . . . . . . . . . 4
„Stangarbáturin“, Klaksvík . . . . 9
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 25
382

1884
„Nólsoyingurin“, Norðragøta . . 8
„Samløgubáturin“, Gjógv . . . . . 8
Bátur úr Svínoy. . . . . . . . . . . . . 2
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 18

1889
2 bátar av Strondum . . . . . . . . .

7

1890
Bátur úr Eysturoy . . . . . . . . . . .
Bátur úr Sumba . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

4
2
6

1892
„Karin“, Vági. . . . . . . . . . . . . . . 12
„Immanuel“ . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bátur úr Vík . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bátur úr Svínoy. . . . . . . . . . . . . 2
Bátur úr Hattarvík . . . . . . . . . . 3
Bátur úr Víkarbyrgi. . . . . . . . . . 2
Bátur úr Hvalba . . . . . . . . . . . . 5
Torvbátur úr Fuglafirði . . . . . . . 3
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 35

1893
Bátur úr Fuglafirði . . . . . . . . . .

4

1894
Bátur úr Hovi . . . . . . . . . . . . . .
„Marshall“, Tvøroyri . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

3
4
7

1895
Bátur úr Mykinesi. . . . . . . . . . . 6
Grindabátur úr Miðvági . . . . . . 6
Bátur úr Hvalba . . . . . . . . . . . . 2
Bátur úr Vestmanna . . . . . . . . . 3
Bátur úr Porkeri . . . . . . . . . . . . 2
„Bikuben“, Klaksvík . . . . . . . . . 4
Bátur úr Vági . . . . . . . . . . . . . . 3
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 26
1896
Bátur úr Fuglafirði . . . . . . . . . .
Bátur úr Skálavík . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

2
6
8

1897
Bátur av Signabø. . . . . . . . . . . .

4

1898
Bátur úr Vík . . . . . . . . . . . . . . .

5

1899
„Edil“ úr Vági . . . . . . . . . . . . . .

3

1900
Bátur úr Sørvági . . . . . . . . . . . . 6
Bátur úr Skúvoy . . . . . . . . . . . . 9
„Royndin Fríða“, Tvøroyri . . . . 2
„William Cloves“, . . . . . . . . . . . 2
Bátur av Húsum . . . . . . . . . . . . 3
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 22
1901
Bátur av Tvøroyri . . . . . . . . . . . 4
„Brúðurin“, Gjógv . . . . . . . . . . 3
„Borghild“. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bátur av Eiði. . . . . . . . . . . . . . . 4
Bátavanlukka í Ísland . . . . . . . . 3
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 17
1902
Bátur av Langasandi . . . . . . . . .
Bátur úr Klaksvík . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

3
3
6

1903
„Cyclone“, Vági. . . . . . . . . . . . . 16
1904
„Tulip“, Gøtu . . . . . . . . . . . . . . 6
Bátur úr Porkeri . . . . . . . . . . . . 6
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 12
1905
Bátur úr Streymnesi . . . . . . . . . 7
„Partabáturin“, Kunoy. . . . . . . . 3
Bátur úr Sumba . . . . . . . . . . . . 5
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 15
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1907
Bátur úr Skopun . . . . . . . . . . . . 3
Bátur úr Hovi . . . . . . . . . . . . . . 8
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 11
1908
Bátur av Sandi . . . . . . . . . . . . .

3

1910
„Norðistovubáturin“, Klaksvík . 6
„Norðstjørnan“, Tvøroyru. . . . . 11
Deyðir við sildagørnum . . . . . . 2
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 19
1911
„Connosboro Castle“, Tvøroyri
Bátur av Toftum . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

2
3
5

1912
Undir Íslandi. . . . . . . . . . . . . . . 1
„Research“, Sandavági . . . . . . . . 1
„Connosboro Castle“ . . . . . . . . 6
„Olivia“, Tórshavn. . . . . . . . . . . 14
Bátur úr Svínoy. . . . . . . . . . . . . 5
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 27
1913
Bátur úr Sumba . . . . . . . . . . . . 4
„Marianna“, Húsum . . . . . . . . . 6
„Jane Elisabeth“, Vági . . . . . . . . 2
„Havgásin“, Svínoy . . . . . . . . . . 6
„Samløgan“, Kunoy. . . . . . . . . . 6
Bátur úr Norðdepli . . . . . . . . . . 6
Bátur av Skarði . . . . . . . . . . . . . 7
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 37
384

1914
„Robert Miller“, Vági . . . . . . . . 11
1915
Grindadráp, Sandvík . . . . . . . . . 14
1916
„Ruthland“, Vestmanna. . . . . . . 15
1917
„Sjóløvan,“ Hvalba . . . . . . . . . .

1

1918
Bátur úr Vági . . . . . . . . . . . . . . 2
Bátur úr Hvannasundi . . . . . . . 8
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 10
1919
„Ognarbáturin“, Elduvík. . . . . . 6
2 bátar úr Hesti . . . . . . . . . . . . 11
Bátur av Viðareiði . . . . . . . . . . . 3
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 20
1920
„Helena“, Tvøroyri . . . . . . . . . .
„Kristina“, Klaksvík. . . . . . . . . .
„Karin“, Trongisvági . . . . . . . . .
„Puritan“, Tórshavn. . . . . . . . . .
Vanlukka í Vestmannasundi . . .
Útróður. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

20
16
13
6
4
2
61

1922
„Norðlýsið“, Fuglafirði . . . . . . .

7

1923
„Bruce“, Tvøroyri . . . . . . . . . . .

2

1924
„General Gordon“, Tvøroyri . . . 19
„Delfinin“, Saltangará . . . . . . . . 1
„Anna“, Toftum . . . . . . . . . . . . 17
„Sjóriddarin“, Vági . . . . . . . . . . 8
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 45

1932
„Laura“, Vági. . . . . . . . . . . . . . . 19
„Immanuel“, Vági . . . . . . . . . . . 19
Bátur úr Vestmanna . . . . . . . . . 2
Bátur úr Árnafirði . . . . . . . . . . . 2
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 42

1926
Bátur úr Vági . . . . . . . . . . . . . .
Bátur úr Kalsoy. . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

1933
„Standard“, Vági . . . . . . . . . . . .

6
3
9

1927
„Florence“, Tórshavn. . . . . . . . . 7
„Riddarin“, Tvøroyri . . . . . . . . . 7
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 14
1928
„Acorn“, Klaksvík . . . . . . . . . . . 7
Smiril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 12
1929
2 bátar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1930
„Ernestina“, Klaksvík . . . . . . . . 9
Bátur í Øravík. . . . . . . . . . . . . . 5
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 14
1931
„Dora“, Vestmanna . . . . . . . . . . 17

2

1934
„Neptun“, Vestmanna . . . . . . . . 23
„Nólsoy“, Nólsoy . . . . . . . . . . . 20
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 43
1936
Bátur úr Miðvági . . . . . . . . . . .

2

1937
Bátur úr Bø. . . . . . . . . . . . . . . .
„Pride“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

4
4
8

1938
„Fossanes“, Klaksvík . . . . . . . . . 18
1939
„Sally“, danskur. . . . . . . . . . . . .

1

1940
„Búgvin“, Porkeri . . . . . . . . . . . 8
„Aldan“, Vági . . . . . . . . . . . . . . 6
„Cheerful“, Vági . . . . . . . . . . . . 7
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 21

385

1941
„Ekliptika“, Klaksvík. . . . . . . . . 8
„Milly“, Vági . . . . . . . . . . . . . . . 7
„Guiding Star“, Glyvrum . . . . . 7
„Emanuel“, Vestmanna . . . . . . . 3
„Kristianna“, Leirvík . . . . . . . . . 7
„Sjóborg“, Klaksvík . . . . . . . . . . 3
„Sólarris“, Sandavági . . . . . . . . . 5
„Morning Star“, Toftum . . . . . . 7
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 47
1942
„Nýggjaberg“, Miðvági . . . . . . . 21
„Vesturfarið“, Vestmanna . . . . . 8
„Tór 2“, Tórshavn . . . . . . . . . . . 18
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . . 47
1943
„Misletoe“, Tórshavn. . . . . . . . .
„Gracie“, Vági . . . . . . . . . . . . . .
Deyðir fyri árið. . . . . . . . . . . . .

2
7
9

1944
„Verdandi“, Heiðunum . . . . . . . 15
1939-1945
Deyðir við skipi . . . . . . . . . . . .
Deyðir uttanlands . . . . . . . . . . .
Einstakar vanlukkur . . . . . . . . .
Deyður á útróðri. . . . . . . . . . . .
Samanlagt . . . . . . . . . . . . . . . . .

131
40
18
29
218

1946
Bátur í Hvannasundi. . . . . . . . .

3

1951
„Alvi“, Sandi . . . . . . . . . . . . . . .

5

1952
Torvbátur í Porkeri . . . . . . . . . .

4

1953
„Stjørnan“, Hósvík . . . . . . . . . .

5

1957
„Stella Argus“, Tórshavn . . . . . . 22
1963
Bátur av Syðradali. . . . . . . . . . .

3

1973
„Sjóstjørnan“, íslendskur . . . . . .

5

1982
„Star River“, Tórshavn. . . . . . . .

1

1991
Bátur úr Mykinesi. . . . . . . . . . .

3

1992
Tyrlan á Borðoyavík . . . . . . . . .

5

1998
„Sjóborgin“, Strondum . . . . . . .

5

Øll hesi árini fórust í minsta lagi 1250 mans.
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1944:

VANLUKKAN Á GØTUVÍK
Flestar vanlukkur hevur verið við opnum bátum. Tí kann tað vera
hóskandi at taka við eina frásøgn um eina av hesum mongu vanlukkum. Og hon er um vanlukkuna á Gøtuvík 14. februar 1944
Tórir Thomsen í Noðragøtu var á útróðri henda
dagin og greiddi soleiðis frá í Miðvikuni:
„Um morgunin boðaði pápi til útróðrar.
Veðrið var av tí allarbesta. Vit vóru fýra mans.
Pápi, Petur Jakku í Blásastovu, var formaður.
Umframt meg og pápa vóru Jóhannes Gøthe, á
Fløtti, og sonur hansara Eyði við. Vit sigldu út
á Mjóvanes. Tá spyr pápi Jóhannes: „Hvar er
best at fara.“ Jóhannes svarar: „Tað skalt tú
ráða fyri.“ So sigur pápi, at vit skulu fara út á
Krossbrekkuna, umleið ein tíma og trý korter
at sigla úr Mjóvanesi. Tað var soleiðis, at menn
duldu síni mið, fyri at aðrir ikki skuldu leggjast
á tey. Hetta var eisini galdandi fyri Krossbrekku.
Vit sigla so úteftir. Veðrið er gott. Nú fer at
nærkast á mál, men tað er ikki miðalýsi. Vit
eru komin út á Skallan. Tá helt pápi, at vit
skuldu kasta. Har vóru einkultir fiskar, men so
fóru vit á Krossbrekkuna. Pápi leggur á miðið,
og har er í heinta av toski. Vit eru so har, og
nógv er at fáa. Men nú er vindurin farin at
vaksa. Vit komu at borði við tveimum fiskum
á. Pápi sigur: „Tit kasta ikki niður aftur.“ Hann
biður Jóhannes og Eyða gera seglið klárt. Eg
fór at stýra, og vit fóru at sigla. Vit hildu móti
Borðoyarnesi fast Gøtunes. Tá ið vit koma
móti Gulenni, var Hálsíðan ikki fráskotin. Har

Andreas Petur.

Frida.
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var óslætt, so vit biðja teir taka og repað seglið. So nú rópar pápi: „Seglið upp
og full ferð á motorin,“ og vit komu heim um í øllum góðum.
So sigldu vit norð við Líðum, norð á
Háskúlan í Føgrulíð, og síðan yvir í Galvin. Síðan hildu vit yvirum ímóti Leirvík.
Pápi sigur so við Jóhannes: „Skulu vit
seta upp?“ Jóhannes svaraði, at tað skuldi
pápi ráða fyri. Pápi segði, at hann helt, at
eysturferðin var ikki komin. Vit fóru, og
tað gekk væl. Tá vit komu at landi varð
frætt um vanlukkuna.

Bretsku hermenninir heiðraðu
druknaðu útróðrarmenninar
Sofus Poulsen, okkara maður í Aberdeen
í meira enn 50 ár, skrivaði um henda tilburð í FF-blaðnum í 2005:

Dánjal saman við konu síni Magninu.

Abbi gongur burtur
Abbi róði út fyri tað mesta undir seinna heimsbardaga. Veiðan var avreidd í
Syðrugøtu, og Jóan Elias Gregersen, handilsmaður, keypti fiskin, sum síðan var
fluttur til Bretlands við sluppunum. Umrøddi útróður kostaði abba, Dánjali á
Mýrini, lívið, tá ið bátur teirra gekk burtur nærindis Borðoyarnesi 14. februar
1944. Við honum sjólótust eisini beiggi hansara, Poul Kristoffer Poulsen í
úti Guttastovu nevndur, og Andrias Petur Gregersen, sonur Grækaris bónda
í Guttastovu.
Poul Christoffer saman
við konu síni Jóhonnu.
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Sjálvur búði eg í Klaksvík um hetta mundið. Veðrið hevði verið av tí besta
tann morgunin, og omma hevði tosað við Katrinu Klakk fastur, og hon hevði
bert nevnt við hana, at „pápi tín er til útróðrar.“ Seinna partin kom ódnarveður – sum eitt byrsuskot – sum tað so ofta hendi, og tað versnaði út á kvøldið. Sjálvur var eg staddur uppi á Vágsheygnum, tá ið tað frættist, at tveir
útróðrarbátar vóru burturgingnir, ein úr Sumba og ein úr Gøtu. Eg kom fram
við handilin hjá Kal, J.J. Jacobsen. Myrkalagt var, tí seinni heimsbardagi herjaði enn. Uttanfyri hitti eg ein norðragøtumann og spurdi, um hann visti,
hvør hesin gøtubáturin var, sum var burturgingin. Men hann segði seg ikki
vita, hvør tað var. Orðini, sum komu í mítt høvd, vóru „tú vilt bara ikki siga
mær tað.“ Tá ið eg kom heim á Ziskatrøð, var grátur innanhýsis. Eg segði so
beinanvegin, at tey einki skuldu siga mær, tí eg visti, at tað var abbasa bátur!
Ólastovubáturin sigldi nakað
aftaná teimum henda vanlukku
dagin. Tá ið teir sóu seglið blíva
burtur, fingu teir ein skvamp, sum
sløkti motorin. Cecil á Toppafløtum undir Gøtueiði var við og
passaði motorin, og tað gingu um
15 minuttir, til hann fekk motorin í gongd aftur. Ímeðan sóu teir
Andrias Petur fara drívandi framvið.
Hann helt í ein kík, men teir fingu
einki gjørt. Seinni – tá ið teir komu
framá har abbasa bátur var sokkin,
funnu teir líkið av abba og av abbabeiggja flótandi á sydvestunum. Teir Kisturnar við brøðrunum Poul Kristoffer og
fingu teir so inn í bátin, og eisini Dánjali umborð á „Britons Pride“ á veg til
Gøtu. Á myndini eru vinstrumegin Sanna,
okkurt av tí, sum fleyt, t.d. skrín- dóttur Dánjal, og Suffía, dóttur Poul Kristofið hjá abba. Hetta var ein syrgilig fur.
hending fyri allar familjurnar. Ikki
minst fyri okkara, tí omma hevði mist elsta sonin, pápa mín, við „Immanuel“
í 1932 bara 12 ár frammanundan, og nú misti hon mannin bara 57 ára gamlan. Abbabeiggi var 63 ár og Andrias Petur var 26 ár.
Tað var ein syrgilig sjón annan dagin eftir, tá ið báðar kisturnar fóru við
„Britons Pride“ til Gøtu. Minnist væl, at omma, Sanna fastir og Óluva systir,
eisini vóru við eins og Suffía Gregersen, dóttir Poul Kristoffur.
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Jarðarferðin
Vit báðir John bróðir fóru seinni til Gøtu at fylgja. Tað var kavi, men annars
gott veður, tá ið báðar kisturnar fóru í lastbilinum hjá Hans í Bartalsstovu
fyrst yvir til Syðrugøtu og síðan í kirkjuna í Norðragøtu. Tá ið bilurin kom
framvið turkihúsinum, stóðu bretsku hermenninir uppstillaðir við „bajonet
fixed“ og gjørdu honnør til æru fyri hesar menn, sum høvdu mist lívið í teirra
stríði at veiða fisk til Bretlands. Líkskarin mundi vera um 1.100 fólk. Tá ið
kisturnar vóru komnar til kirkjuna, røkk líkskarin heilt til Gøtugjáar. Til ervið
vóru umleið 900 fólk, og tey vóru øll avbygdarfólk.

Petur hevði keypt ringar
Halda f. Gregersen systir Andreas Petur, greiðir frá, at Petur var trúlovaður við
Fridu, dóttur Jákup Andreas á Mýrini. Frida hevði fingið tuberklar. Petur fer
saman við verpápanum til Íslands, upp til Hrisey á Norðlandinum, at rógva
út á sumri 1943. Tá fáa teir fjarrit um, at nú stendur illa til hjá Fridu. Teir
skunda sær heim og náa júst at síggja Fridu dagin fyri, at hon andast.
Ætlanin var, at tey skuldu giftast, og Petur hevði bílagt ringar á Seyðisfirði.
Ein fuglfirðingur tekur ringarnar heim við, men tá er Frida deyð. Bert eitt
hálvt ár seinni er tað, at Petur druknar. Ringarnir eru enn í ættini.
Tað var Halda, sum tók telefonina, tá ið Símun í Ólastovu ringdi og segði
frá vanlukkuni. Hann spurdi eftir pápanum, men tá ið hann ikki var inni,
fekk Halda boðini. Hetta var sjálvandi skakandi. Hetta var serliga syrgiligt,
nú eitt ungt par í bestu árum var farið bæði tvey. Kristina í Frammistovu
í Norðragøtu, systir Haldu, kallaði upp síni tvey næstu børn eftir teimum
báðum, Frida og Petur.

Fylgið kemur framvið turkihúsinum, har bretskir hermenn gera „honnør“ fyri deyðu gøtumonnunum.
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HEILMILDIR
Skrivligar heimildir:
Absalonsen Absalonsen:
Jóan Petur hjá Mouritsi.
Bárður Jákupsson: Mikines.
Blaðið 14. September.
Blaðið hjá Bláa Krossi í Danmark.
Dagbók hjá Bernhardi Henriksen.
Dimmalætting.
Eiden Müller: Minnislýsingar.
Elin Mortensen:
Heimbygd mín, Tvøroyri.
Erling Poulsen: Laura, Immanuel
og Aldan ganga burtur.
FF-blaðið.
Finnleif Durhuus:
Frásøgn um „Queen Victoria“.
Freydis Poulsen: Oyndarfjarðar søga.
Føroyatíðindi. Kom út á Tvøroyri.
Heine Madsen:
Færøernes hvornår skete det.
Hægstarættardómur í Florensmálinum.

Íslendsk bløð.
Jákup Berg: Hovs Søga.
Jóan Kr. Poulsen: Hestsøga
J. Símun Hansen: Havið og Vit I.
Páll J. Nolsøe: Føroya Siglingarsøga.
Peter Andreassen: Skúvoyar Søga
Peter J. Sigvardsen: Gjáar Søga.
Petur Háberg: Bumbur yvir Føroyar.
Petur Háberg: Hugbirtingar.
Samskifti millum amtmannin og
myndugleikar í Íslandi í Florensmálinum.
Sjófrágreiðing í Florens-málinum.
Sjón og Saga, íslendskt tíðarrit.
Steinar J. Lúðvíksson:
Trautgóður á Raunastund.
Svenning av Lofti:
Tað hendi umborð.
Sverri Joensen: Á Høgabóli.
Tingakrossur.
T.N. Djurhuus: Og dansurin gongur.

Munnligar heimildir
Tað er ein stórur hópur av munnligum heimildum og fólki, sum hava givið
eitt hvørt íkast. Nógvar av munnligum heimildunum eru nevndar í teimum
ymsu pørtunum í bókini. Tilsamans eru 100 kanska fleiri enn 100, sum hava
dugnað bókini so ella so.
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